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• • • BU DEVLET KIMIN DEVLETI t 
Evren-Ozal çetı;si ve onların emrin

deki boyalı basın son dönemde "dev
let" edebiyatma yine hız verdiler. 

önce, "devlete karşı suç işleyen
ler" af kapsamının dışında kalacak, de
diler. Yüzmilyarlarca vergi ve döviz ka
çıranlar, büyük uyuşturucu tacirleri, 
arsa spekülasyoncu/arı, hayali ihracat 
yaparak "devlet "in bütçesinden yüz
milyarları vuran/ar, soyguncu armatör
ler " devlete karşı suç" işlemiş sayıl
mıyor. 

Binlerce solcunun, demokratın, ile
ricinin kanına giren MHP ve yan örgüt
lerinin sorumlu/arı, bu kanlı faşist çe
te, işkenceci/er de "devlete karşı suç" 
işlemiş sayılmıyor. 

Irza geçme, adam öldürme, hırsız 

lık ve benzerleri de .. 
Yani tüm bu suçların "devletle" bir 

ilgisi yok! Sanki bu suçlar için savcı
lar dava açmak zorunda değiller. Bu 
suçlar, sanki şahsi şikayete bağlı ve 
sanki Ay 'daki, Merih 'teki insanları ilgi
lendiriyor .. 

Peki "devlete karşı suç" işleyenler 
hangileri? Barıştan söz edenler, sendi
kal haklarını kullanan/ar, öğretmenler, 
düzeni eleştiren yazarlar, bilim adam
ları, Kürtçe gazete çıkaranlar; sol par
tilerin yöneticileri, üyeleri; Kürt yurt
sever/eri .. Kısaca demokrasi isteyenler, 
baskıZara zulme ve soyguna karşı çı

kanlar .. 
Ve salt bu bile , devletin kimin dev

leti olduğunu ve kimin olmadığını gös
termeye yetmiyor mu? 

Evet, bu devlet soyguncu/arın, vur
guncularındır. Bu devlet, aynı zaman
da ABD emperyalistlerinin, NATO 
başlarınındır; Onların hizmetçisi, uşa
ğıdır. Ordu, polis, mahkeme, cellat 
onların çıkarlarını koruyor. Onun için
dir ki halka karşı suç işiemek serbest. 
Halkı soymak ve ona işkence etmek 
doğal. Ama buna karşı çıkmak suç! 

Evren-özal çetesi, sıkışınca genel a
tı tümden rafa kaldırdılar . Zaten onlar 
kendi adamlarını kısmi aflarla, beraat
larle, bir yolunu bularak kurtardı/ar. 

Kürdistan 'da ApocuZarın başlattık
ları zamansız eylemler yüzünden de sö
mürgeci-{aşist çete yoğun bir propa
ganda yapıyor: "Halk devletin yanın
da", diyor. 

Yoksul kürt halkı, hem koşullar uy
gun olmadığı için, hem de Apocuların, 
arkasından gidilecek devrimciler olma-

dığını bildiği için, bu olaylara aktif bi
çimde katılmıyor. Ama bu, onun, dev
letin yanında olduğunu mu gösterir? 
Eğer öyleyse, Kürdistan 'ın bir uçta n 
bir uca, köy köy, kasaba kasaba ba
sılması, toplu dayak, bunca hakaret, 
işkence neden? Neden sınır yöreleri 
boşaltılıyor, halk sürgüne zorlanıyor? 

Eğer öyleyse, neden 1986 bütçe
sinde Kürdistan için düşünülen tek ya
tırım 35 yeni cezaevinin inşasından 

ibaret? 
Yo, bu devlet kürt halkı için hiç

bir kutsallık taşımıyor. O, halkımız 

üzerinde amansız bir sömürü ve zorba
lığın aracından başka birşey değil. Bu 
nedenle de halkımız ona karşı kin ve 
nefretle dolu . Bu devlet halkımıza bir 
yaban domuzundan daha yakın değil. 

Diğer yandan bu devlet Türk halkı
nın devleti de değil. 

1984 yılında işverenler yüzde yüzün 
üzerinde kar ettiler. Ama işçiler, köy
lüler, memurlar biraz daha yoksullaştı . 

12 Eylül darbesinden bu yana büt
çede ordu ve polise, silaha ayrılan pay 
daha da arttı. Buna karşılık sağlık ve 
eğitim hizmetlerinden . durmadan kısı-

(Devamı 15. sayfada) 

BATAGA DOGRU HIZLA •• 
ABD ile Türk hükümeti arasında aylardır Savunma ve Ekonomik işbirli

ği Anlaşmasının (SiA) pazarlıkları yapılıyor. Evren-özal ekibi açısından 
bu pazariağın hedefleri bellidir: Yılda 750 milyon dolar yerine 1 milyar 
askeri yardım almak ve başta tekstil olmak üzere bazı ihraç ürünlerine ko
laylıklar sağlamak. Buna karşılık o, ABD'nin istediği tüm tavizleri vermeye 
hazır görünüyor. Dışişleri Bakanı Halefoğlu bunu, özlü biçimde dile getir
di: "ABD'nin vereceği garantileri bilelim" .. Bu, daha da sadeleştirirseniz, 
"ABD kaç kuruş verecek, bilelim" demektir. 

Özal hükümeti, cuntacı generaller, ABD'nin öteki hayranları ve uşakları 
bu pazarlığa kendilerini pek kaptırmış görünüyorlar. Yalnız onlar mı? 
Entellektüel geçinen, arasıra "ulusal çıkarlar, ulusal onur" gibi sözlerden 
dem vuran burjuva demokratlar bile, "Türkiye'nin stratejik önemi" üze
rine tahliler döktürdükten sonra, buııa "iyi bir fiyat biçilmediğinden" 
dert yanıyorlar. Evet, bu adamlar açısından sorun yalnızca "iyi bir fiyat"
tır! 

Peki ABD'nin istedikleri ne? Bunu, The Ekonomist Dergisi şöyle sıralı
yor: 

Amerikan savaş gemilerine daha fazla liman kolaylığı sağlanması; 
Ortadoğu'da herhangi bir gelişme durumunda incirlik Üssü'nden hiçbir 

sınırlama olmaksızın yararlanabilmesi; 
Bir bunalım halinde Çevik Kuvvet'in bölgeye sevk edirnesinde Türkiye'

nin yardımcı olması; 
Amerika'nın Sesi Radyosu için, Sovyetler Birliği'ne yönelik yayın ola

nakları sağlanması. 

ABD'nin istekleri bundan mı ibaret? Bundan ibaret olmadığını herkes 
biliyor. ingiliz dergisi, aslında ABD'nin çok daha ileri isteklerini ve planla
rını gizliyor. 

Bu isteklere gelince, bunların tümü değilse de çoğu zaten çoktan kabul 
edilmiştir. ABD savaş gemilerine liman kolaylığı sağlanması için ABD'den 
bir istek gelmesine bile gerek yok; buna kukla Özal hükümeti kendisi talip. 
Daha bir yıl öncesi, Özal ABD'ne bu konuda öneride bulundu. 

(Devamı 14. sayfada) 
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Rupel ı 

KADlNLARlMlZlN 

DiRENCiNi 

KIRAMADILAR 

Kürdistanlı ilerici bir ka
kadın olarak, 5 yıl içinde 
Kürdistan'da yapılanları, 
halkımızın çektiği acı ve ız
dırapları birlikte yaşadım. 

Bulunduğum yerde be
nim gibi bir çok arkadışın 
eşi ya tutuklanmış, yada 
yurt dışına çıkmıştı. Polis 
yakaladığını zaten cezaev
Ierine doldurmuş, sıra ara
yıp da bulamadıklarına gel
mişti. Aradıklarını bulama
yınca bu kez onların en ya
kım olan eş ve çocuklarına 
sıra gelmişti. 

Polisin bu 5 yıl içinde biz 
eşleri yurt dışında bulunan 
ailelere getidiği teklifleri, bi
ze anlatılan yalanları ve bizi 
psikolojik olarak yıkmak i
çin yaptıklarını kısaca izah 
etmek istiyorum. 

Birincisi her arkadaşımı
zın evi bir polis karakolu ol
du. Hemen hemen her ay 
polis evimize geldi. Zaman, 
zaman karakola götürüldük. 

Gece geç saatlerde pencere
lerimiz ve kapılarımız çalın
dı, uyandığımızda sadece 
karanlıkta yürüyen bu aşağı
lık üniformalıları gördük. 

Polisin Yalanları 

İkincisi, ilk dönemler her 
evimize gelişlerinde eşleri
mizin nerede olduğunu ve ad
reslerini bizden istediler. U
zun bir süre bu devam etti. 
Bizden bunu alamayınca 

başka bir yol izlemeye baş
ladıl,ar. Bu kez, "bu insan
lardan ne bekliyorsunuz? 
Bunlar eğer iyi bir insan ol
salardı, sizi bırakıp kaçmaz
lardı. Sizin için tek çıkar 

yol bunlardan boşanmaktır. 
Kocalarınızı boşayacaksınız. 

Onlar artık sizi mi düşünür
ler? Hepsi de evlenmiş. Bo
şuna onları bekliyorsunuz. 
Siz onlardan vaz geçmezse
niz devamlı sizi rahatsız ede
ceğiz". Bunda da başarılı 
olamadılar, bu kez yeni bir 
yalan üretip bizi psikolojik 
yönden etkilerneye çalıştı

lar. 
Irak Kürdistanı'na Türk 

ordusunun saldırı yaptığı 

(Devamı 1 O. sayfada) 

YAZlK OLDU NiYAZi BÜNYAMiN'EI 

Adamın asıl adı Bünya
min, "Niyazi"yi biz ekledik. 

Belki hatırlarsınız, bu 
Bünyamin, Mehmet Ali Ağ
ca'nın cezaevinden kaçınlı

şma yardımcı olan bir erdi. 
Bünyamin Yılmaz. 

Bünyamin zavallı bir "A
nadolu çocuğu" idi. O dö
nemdeki gürültüye, havaya 
ayak uydurarak "milliyet
çi "ler kervanına katılmıştı. 
MİT'in, Kontrgerilla'nın ka
ranlık işlerde kullandığı sıra

dan insanlardan biri idi. 
Bünyamin'e birçok vaat

ler yapılarak Ağca'nın kaçı
rılmasında rol verildi. Kaçır
ma olayından sonra işler sar
pa sarınca, tepedekiler ve 
onlara bağlı faşist subaylar 
yakayı sıyırmasını becerdi
ler. Ama Bünyamin kurban 
verildi. Ayak altında her za
man bu türden "Niyazi"ler 
gider. 

Ona, "kimseyi ele verme 
seni kurtarırız" demişlerdi. 
Bünyamin de öyle yaptı. A
ma 18 yıl verilince "senin-

kinde şafak attı"! Ne gelen 
vardı, ne giden. 

Bünyamin'in kafası kanş
maya başladı. Bu işe nerden 
bulaşmıştı? İşleri asıl çevi
renterin ise hiçbiri hapiste 
yoktu. Derken "Pişmanlık 
Yasası" çıktı ortaya. Bünya
min de bu yasadan yararlan
maya heveslendi. Sekiz say
falık bir dilekçe döşenerek 
kendisini bu işe sürükleyen 
subayların adını verdi. 

Ne var ki yine aldanmış
tı. Dilekçesini suratma geri 
çarptılar. "Pişmanlık Yasa
sı"ndan da yararlanamadı. 

Bünyamin bu işlerin arka
sında sıradan subaylar değil, 
omuzu kalabalık generalle
rin, vatan kurtaran aslanla
rın, bizzat Evren ve şüreka
sının olduğunu hesaplıya

mamıştı. 

Pişmanlık Yasası, besbel
li, Bünyamin gibi "Niyazi"
ler için çıkarılmadı. "Şeref
li Türk subayları"na zarar 
vermek için de değil. O, 

(Devamı 15. sayfada) 

Riya Azadi 

KONGRA 2. 

RE Jl ME RA RONAHi DIKE 
Pe kanina Kongra 2. a PSKT dı diroka gele me da ciheki 

gırıng dıgre. Em baş dızanın ku dı rojek ha da, dema ku zor 
u zulma dıjmınlı ser gele me ewqas zede buye u erişen 
dıjmın lı ser peşengiya karker il xebatkaren Kurdıstan, lı ser 
Partiya Sosyalist Kurdıstana Tırkiye her u her zede buye, gı
rıngiya pe kanina Kongra 2. he zedetır dıbe. 

PSKT dı Kongra xwe ya du wemin da jı boy derketına 
ueıe Kurd jı van rojen tari gelek bıriyaren heja gırtın. Ew 
bı van bıriyaran riya azadiye jı boy Gele Kurd, jı boy xe
batkar u karkere n me ronahi dıke. Ew bı bıriyaren Kongra 
2., Cunta Faşist u devieta kolonyalist carek dm gunehkar 
dıke il jı boy xelasbuna gele me jı ve' riya durust ray gel 
dıde. Ew pıştgıriya xwe jı gırtiven nıştımanperver u so
reşgeren Kurdıstani u Tırkiye ra diyardıke il bı ve ala bı
ratiya gele Kurd u Tırk bılınd dıke. 

Ew bı bıryaren xwe pıştgıriya xwe jı boy gelen bındes
ten, Asya, Afrika u Emrika Latini carek dm eşkere dıke. Le 
hele ew pıştgıriya xwe jı boy xebata karkeren cihane il 
Welaten Sosyalist jı her usa bılınd dıgre. Ew bı van bıriya
ren xwe u bı Belavoka Encamiya Kongra 2. dost u dıj
mınen gele Kurd geleki baş tine ber çavan. 

Gele me, Partiya Sosyalist dı kar u baren we da geleki 
baş nasdıke u geleki bir u bawariya xwe bı we tine. Gele 
me bı xebata we ya Kurdıstane geleki serbılınde. Bı xebata 
we ya jı boy dosti u hevkariya rexıstmen Kurdıstani lı her 
çar perçen Kurdıstan, jı boy xebata we ya heja jı boy dosti 
il hevkariya rexıstmen Kurdıstana Tırkiye u Tırkiye geleki 
heja ye. Xebaten PSKT'e yen navnetewi pır heja ne. Bı van 
kırınan bawariya, gel bı Partiya Sosyalist he zedetır bilye. 

Kongra 2. a PSKT jı gele me ra u me ra bilye heviyeke 
mezın. Pekanin u serfıraziya van bıryaran gıredayi xebat u 
fıdekariya me ye. Her kese ku azadiya Gele Kurd dıxwaze, 
jı boy cihanina van bıryaran u jı boy pe kanina ew kare n ku 
partiye dane peşiya xwe, kar dıke. U her kese ku azadiya 
Gele Kurd dıxwaze, jı boy serfırazi u xurtbilna Partiya Sos
yalist kardıke. iro bı her doste gele me rastbuna riya Par
tiya Sosyalist geleki diyare. Herusa, tırsa dıjmınji, we ras
tiye care k dm jı me ra eşkere dıke. 

Bıji Partiya Sosyalista Kurdıstana Tırkiye! 
Pirozbe Kongra 2. ! 

GEWER 
Generalen faşi, tışte ku 

dı nave Fılla serbe, xırav
dıkın u dışewitinın u astari 
we nahelın. Wexte qırkırına 
ermenan lı şere cihane ye
kemin (1914-1916) da ev 
gundana lı teref Fıllan hatı
ne avakırın u iro dest Kur
dan e. (Qember, Nerman, 
Gewle, Gund, Dere Şer

şkevt, Kawlan, Kawlan Qe
şe) evana gunde Fıllan bune. 

Tarix 27 Xıziran 1985 da 
lı aliye Qemeqam u taburqu
mandari bı dozer u boldoze
ran ve gunde Şerşkevt 
dıkın u erde wi rastdıkın. 
Der u ziyaretan xıravdıkın 
ku e di kes ne be je lı van de
ran Fılle (Ermen) hebune. 
Bo hukma faşi çı Kurd, çı 
Fılle ferq nake, heqe jiyane 
nade wan. Naxwaze em fı 
gele n dm h eb ın il bıjin. 

JEHAT- Berlin 

Ew roj emır dane gu n
diyen wan dorber, ku Gun
de Ele, Dera, Qewle Gund 
xıravbıkın, reya makina ne
bu dozer nedıçu wan gun
dan. 

Dı van gundan da zor da
ren xweşık hene. Gundiyen 
me bo xwe dıkıne keran da
tinıne ser xaniyan u mala pe 
çedıkın. Le dewleta Tırka 
fırotın u kırina wana qedexe 
kırıye. Bı xwe dıbırm u dı
bın dışewıtinın. 

Disa lı geliye Dıriya da 
(Esendere) gundek bı nave 
(qesrane) heye. Emır dane 
ku gundi wıra xıravbıkın. 
Kedere tıştek bı nave Kurd 
u Ermenan hebe, diroka wan 
gelan jı hole rakın. 

Bımre faşi! 
Bıji Bıratiya Gelan u Ye

kitiya Hezen Çep! 
Bese Koleti, Bıji Azadi! 

ŞENGO - Çolemerg 
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Riya Azadi Rfipel 3 

iSRAiL'iN YENi BiR ESKi V ALlK ÖRNEGi 
İsrail savaş uçakları 2 Ekim günü 

Tunus'taki Filistin Kurtuluş örgütü 
kamplarını bombaladılar. Saldırıda yü
ze yakın insan öldü ve pekçok kişi ya
ralandı. 

İsrail hükümeti bunu, Kıbrıs'.ın 
Larnaka limanında öldürülen üç Is
railiiye karşı bir misilierne olarak ni
teledi ve yeniden meydan okudu. 
ABD yönetimi ise saldırıyı hemen o
nayladı ve "terörist eylemiere karşı 
haklı bir yanıt" olarak niteledi. 

Ne var ki İsrail'den 2400 kilomet
re ötede, bağımsız bir ülkenin toprak
larında girişilen bu saldırı, İsrail 'in 
uluslararası yasaları çiğnemesinin, 
devlet olarak Filistin halkına karşı 
izlediği terörist politikanın yeni bir ör
neğidir. Bu, İsrail'in, başka ülkelerin 
topraklarında giriştiği eşkiyaca eylem
lerin ilki değil. İsrail Temmuz 1976'da 
da Uganda'nın başkenti Entebe hava 
alanına baskın düzenlemişti. Lübnan'a 
ve diğer Arap ülkelerine yaptığı sal
dırılar ise malum. 

ABD, saldırının Güvenlik Konseyi 
tarafından kınanmasını bile veto ile en
gelledi. Zaten saldırının ABD ve İsrail 
tarafından ortaklaşa düzenlendiği, 
ABD'nin destek olduğu açıktır. Hatta, 
İsrail uçaklarının Akdeniz'deki ABD 
uçak gemilerini kullandığı belirtiliyor. 

Nitekim bu saldırının ardından biz
zat ABD emperyalistlerinin korsanca 
eylemi geldi. ABD uçakları dört filis
tinliyi taşıyan ve Tunus'a gitmekte o
lan bir uçağı zorla Sicilya'daki NATO 
üssüne indirdiler. Bu korsanca olay da 
en az ötekisi kadar önemli. Reagan 
yönetiminin dünya sorunlarına kov
boyca bakış açısının, maceracı tutu
munun ve kaba güce başvurma tutku
sunun ne tehlikeli boyutlara ulaştığını 
gösteriyor. 

Bu olaylar, İsrail ve ABD'nin izle
dikleri terörist politikanın yeni örnek
leridir. ABD'nin başındaki kovboylar 
ve İsrail'in siyonist şefleri zafer kahka
halan atıyorlar. Ne var ki bu kaba güç
politikası, İsrail toplumunda kışkırtı
lan öç duygularını yatıştırsa ve kof bir 
büyüklük kompleksine şartlandırılmış 
Amerikalıların bu duygularını okşasa 
bile ne İsrail'e, ne de ABD'ne uzun va
dede yarar getirmeyecektir. Son saldı
rılar nedeniyle dünya kamuoyunun 
nefreti onlara karşı kat kat arttı. Kov
boy Reagan'ın bu olayların "haklılığı
nı" kendi dostlarına bile anlatması güç
tür. 

Siyonist şefler ise amaçlarına terör 
ve kaba güç yoluyla ulaşacaklarını sa
nıyorlar. Ne var ki bu politika ne İs
rail 'i güvenliğe kavuşturacak, ne de 
İsrail halkına barış getirecek. Saldır
ganlık ve terörizm, onun eteklerini 
ateşe giderek daha çok kaptırmasına 
yol açıyor. Eğer salt askeri ve teknik 

üstünlükle sonuç alınabilseydi, bunu 
ABD Vietnam'da, Fransa Cezayir'de 
sağlardı. 

Filistin halkı kendi topraklarına 
dönmeden, kendi kaderini özgürce be
lirlemeden ve İsrail, işgal ettiği Filistin 
ve Arap topraklarından çekilmeden 
İsrail halkı barışa ve güvenliğe kavuşa
maz. Bu kavgada da, sonuçta Filistin 
halkının galip geleceğine kuşku yok. 
Sesten hızlı savaş uçaklarının, füzele
rin hükmü bir yere kadardır. Tarih 
bunu gösterecektir. 

ABD KorsanlıQı 
ve NATO üssü 

Bir başka ülkeye ait uçağı, ulus
lararası hava yolundan zorla çevirip 
kendi jetleriyle bir NATO üssüne indir
mesi, ABD'nin korsanca yöntemlerde 
işi nerelere vardırdığını gösteriyor. Bu 
olay bir kez daha gösteriyor ki ABD 
yönetimi sınır tanımaz bir teröristtir. 
Büyük ekonomik ve askeri güçleri elin
de tutan, dünya politikasında birinci 
dereceden etkin bir devletin bu sorum
suz, maceracı, saldırgan tutumu insan
lık için son derece tehlikelidir. 

Diğer yandan, ABD, Filistiniiieri ta
şıyan uçağı bir NATO üssüne indir
mekle, NATO'yu görünürdeki amaçla
larının ötesinde kullanmış, yeni bir 
emrivaki yapmıştır. ABD, çıkarları ge
rektirdiği zaman, NATO'yu kendi ö
zel çıkarları yönünde kullanacak ve 
emrivakiler yaratabilecektir. Nitekim 
geçmişte İncirlik hava üssünü de Lüb
nan'a karşı bu şekilde kullandı. 

NATO'nun elebaşları, ABD'nin uy
dusu devletler ve şefler bu olayın üs
tünü örtmeye çalışacaklar. Ama bu ül
kelerin ilerici kamuoyu olayın önemi 
üzerinde durmalıdır. 

Terör üstüne Vaazlar ve 
Yeni Anti Sovyetik Kampanya 

Ilginçtir, ABD ve İsrail'in her sal
dırganlığının ardından, Batı'da ABD 
ve uyduları Sovyetlere karşı bir kam
paya başlatıyorlar. Dünyamızda terör 
olaylannın ardında sosyalist ülkeleri, 
ulusal kurtuluş hareketlerini, anti-em
peryalist bir politika güden liderleri 
göstermek için büyük şamata koparı
yorlar. Batılı ülkelerin televizyonları 
hemen arşivlerindeki propaganda filim
lerini yeniden sahneye sürüyor. Ortalı
ğı yahudi filimleri kaplıyor. 

Bu, kamuoyunu aldatmak, şartlan
dırmak, dikkatleri başka yana çekmek 
için başvurulan çok alçakça, hince bir 
yöntemdir. 

Tamam, yahudi halkı Nazilerden 
çok çekti. Toplama kamplarının acı 
öyküleri elbet unutulmamalı. Ama 

bunlar, tam da İsrail Filistin halkına 
yeni bir saldırı başlattığı ve diğer böl
ge halklarına karşı korsanca eylemiere 
giriştiği bir zamanda mı akla geliyor? 
Sözkonusu acıları çeken bir halkın, bir 
başkasına aynı şeyleri yapmaya hakkı 
var mı? 

Diğer yandan, bu ikiyüzlü propa
gandanın senaristleri, emperyalist pro· 
paganda merkezleri, onu kaba bir an
ti-sovyetizmle birleştirmeyi de ihmal 
etmiyorlar. Her keresinde Sovyetleri 
de Naziler gibi despot göstermeye ça
lışıyorlar. Bu çok daha alçakça bir tu
tumdur. 

Bu iğrenç haçlı kampanyalarını yü
rütenler iki gerçeği gözardı etmek isti
yorlar: Birincisi faşizm kapitalizmin ü
rünüdür, yavrusudur, bir türüdür. Yahu
di halkına karşı yürütülen katliamdan 
sorumlu olan kapitalist sistemdir. İkin
cisi, eğer Yahudi halkının bir bölümü 
bu kırımdan yakasını kurtardıysa bu 
Sovyetler Birliği'nin faşizm üzerinde
ki zaferi sayesinde olmuştur. Yahudi 
halkı da elbet, sosyalizmin bu kurtarı
cı, hümanist niteliğini çok iyi bilir. 

Bu gerçeği görmezden gelenler, sak
lamaya çalışanlar veya tersyüz edenler 
sosyalizm düşmanlarıdır, gericilerdir. 

Siyonizm ve Nazizmin 
Ortak Noktaları 

İsrail'den kopmuş, dünyanın çeşitli 
ülkelerine dağılmış ve bulunduğu her 
yerde bir azınhk durumunda olan ya
hudiler arasında milliyetçilik baskıdan 
doğdu. Yahudilerde bir yurt arayışı 
Nazi zulmünden çok önce başladı. Na
zi zulmü ise yahudi milliyetçiliğini 
kamçıladı, doruğuna çıkardı. 

Yahudi halkı ve bir inanç olarak 
museviler tarihte büyük baskılar gördü
ler. Bu halkın da haskılara karşı diren
mesi, özgürlük ve barış içinde yaşama 
istemi doğal, tartışma götürmez bir 
hak. 

Ne var ki, "siyonizm" denen 
yahudi milliyetçiliği, kaynağını baskı
lara karşı tepkiden de alsa, bugün geri
ci, ırkçı, yayılınacı bir ideoloji haline 
gelmiştir. Ve ilginçtir ki siyonizmle na
zizm arasında bir hayli ve temel önem
de ortak noktalar var. 

Nazizm gerici Alman tekellerine da
yanıyordu. Siyonizm sırtını ABD te
kellerine dayarnıştır ve bunda Yahudi 
asıllı mily.arderlerin büyük payı var. 

Nazizm ırkçı idi, siyonizm de öyle. 
Nazizm yayılmacı, savaş yanlısı, te

röristti. Siyonistlerin bugün izlediği 
politika da tıpkı öyledir. Onlar da Fi
listin halkını ülkesinden kovdular ve o
na karşı acımasızlar. 

Siyonistlerin, aynı zamanda anti ko
münist ve anti Sovyetik kampanyanın 

(Devamı 14. sayfada) 
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Rupel 4 Riya Azadi 

Komplo, Provakasyon, Terör Yolunda Yeni Bir Adım: 

TERÖRLE MÜCADELE ve HAREKAT DAiRESi 

Evren-özal faşist kliği, "teröre kar
şı mücadele" adı altında, yeni bir pro
vakasyon ve saldırı örgütü kurdu. Em
niyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ku
rulan bu örgüt ''Terörle Mücadele ve 
Harekat Dairesi Başkanlığı'' adını 

taşıyor. Yılbaşından sonra faaliyete 
geçecek olan bu dairenin geniş yetki
lerle donatıldığı belirtiliyor. 

Burjuva devletin elinde ordu, polis 
örgütü, MiT, Kontrgerilla gibi kimi a
çık, kimi gizli bir dizi baskı, izleme ve 
saldırı kurumu var. 12 Eylül'den bu 
yana bunlar daha da pekiştirildi, do
natıldı; yurtsever, devrimci ve demok
ratik güçlere kaşı uzmanlaştırıldılar. 

Bunlar yetmiyor mu ki, faşist klik, 
böylesine yeni bir örgüt daha kurma 
gereğini duyuyor? 

Besbelli yetmiyor. Bu kadar terör, 
işkence, zindan, bu faşist zorbaların 

gönlüne göre bir toplum yaratmaya, ül
keyi onlar için bir dikensiz gül bahçesi 
haline getirmeye yetmedi. İnsanlar bu
gün de direniyor. Bugün de içerde ve 
dışarda barıştan yana, sömürüye karşı 
sesler yükseliyor. Demokrasi güçlerinin 
direnci, fedekarlığı zorbalara geri a
dımlar attırıyor veya kimi durumda 
onları çaresiz bırakıyor. Hele onlar 
yurt içinde insanları kolayca zindana 
atıyor, asıp kesiyorlıır; ama yurt dışına 
yönelik fazla birşey yapamıyorlar. Ge
leceğe yönelik olarak ise korku duyu
yorlar. 

İşte bu korku, endişe, onları dur
madan yeni "tedbirler" almaya, yeni 
örgütler kurmaya yöneltiyor. 

Terörle Mücadele Harekat ve Daire 
Başkanlığı (TMHDB)'nın amaçların

dan biri şuymuş: "Yurt içi ve yurt dışı 
tüm terör örgütlerini ve olaylarını izle
yerek hertaraf etmek". 

Bundan açıkça anlaşılıyor ki, söz
konusu örgüt, yalnız yurt içinde değil, 
yurt dışında da "izleme" ve "bertaraf 
etme", yani eylem koyma, saldırma, 
sabotaj yapma amacına yöneliktir. Fa
şist kliğin yurt dışında demokrasi güç
lerinin mücadelesinden tedirgin oldu
ğu, bunu sık sık, çete şefi Evren'in ağ
zından dile getirdiği ve karşı eylemle
re geçmekten, "yurt dışındakilerin de 
defterini dürmekten" söz ettiği bili
nen birşey. İşte o, bu özlemlerini şim
di eylem alanına geçirmek istiyor. 

Faşist kliğin "terör"le neyi kast et
tiği belli birşeydir. Onların azgın sö
mürü ve zulüm çarkını eleştirmek, ba
rıştan söz etmek bile onlara göre bir 
terör olayıdır. Onlara göre her solcu, 
her demokrat, her Kürt yurtseveri bir 
teröristtir. Nitekim, sözkonusu örgütün 
"izlemeyi" ve "bertaraf etmeyi" amaç
ladığı örgütlerin bir listesi de verilmek
tedir. Bu listeye bakıldığı zaman, fa-

şist kliğin, kendisini eleştiren veya e
leştirebilecek hemen herkesi ''terö
rist" olarak suçladığı açıkça görülü
yor. 

TMHDB altı bölümden oluşuyor: 

"Haberleşme ve Koordinasyon", "A
sala ve Diğer örgütler", Bölücü Faali
yetler", "Aşırı Sağ Faaliyetler", "A
şırı Sol Faaliyetler" ve "Hareket Şu-

' be Müdürlüğü". 
Faşist kliğin, sanki kendisinden 

daha "sağ"ı olabilirmiş gibi "aşırı 

sağ faaliyetler' 'i de bu listeye dahil 
etmesi, besbelli, yalnızca formalite ge
reğidir ve "aşırı saf" yurttaşları kan
dırmak içindir. 

Bu örgütün başlıca hedefleri arasın
da olan Kürt devrimci ve yurtsever ha
reketi, "Bölücü Faaliyetler" başlığı al
tında, "yurt içi" ve "yurt dışı bölücü 

örgütler"olmak üzere ikiye ayrılıyor. 

"Yurt içi bölücü örgütler" bölümünde 
şunların adı veriliyor: PKK, KAWA, 
özgürlük Yolu, TDKP, TKKKO, KUK, 
Tekoşin, Yekbun. "Yurt dışı "bölü
münde ise KOMKAR, BİRKOM, AK
SA, FEYKA ve BAHOZ'un adları ve
rilmekte. 

"Aşırı Sol Faaliyetler Bölümü" ise, 
"Komünizm Bürosu" ve "Aşırı Sol ör
gütler Bürosu" olmak üzere ikiye ayrılı
yor. "Aşırı Sol örgütler Bürosu"nun 
THKO, THKP-C, TKP-ML, TİİKP gibi 
örgütlerle görevli olduğu belirtiliyor. 

Terörist devletin bu yeni saldırı ve 
provakasyon örgütü, yalnız gizlilik i
çinde çalışmaya zorlanmış sol, yurtse
ver, demokrat örgütleri değil, açık, !e
ga! çalışmaları ve örgütleri de hedefle
miştir. Amaçları arasında şu da sayılı
yor: "Legal ve illegal olarak faaliyet 
gösteren kişi ve kuruluşların çalışma
larını takip etmek, değerlendirmek ve 
istatistiğini tutmak". Daha sonra ise 
şöyle deniyor: 

''İşçiler ve öğrenciler arasında ve 
toplumun öteki kesimlerinde sürtüş

melere, huzursuzluklara ve çatışmalara 
yol açabilecek faaliyetleri izlemek ve 
meydana gelmesi olası olayları önleyici 
gerekli önlemleri almak". 

Bunun ne anlama geldiği açık. İşçi 
ve öğrenci kitleleri sürekli izlenecek ve 
fişlerrecek (Bu şimdiye kadar zaten 
yapılıyordu; ama bu iş için yeni bir ör
güt oluşturuluyor.) O, aynı zamanda 

bir "huzursuzluk" veya "sürtüşme" 

tehlikesi gördüğünde "önlemler" de a
lacak; yani provakasyonlara ve tutuk
lamalara girişecek. Gayet açık. 

Bu örgüt aynı zamanda yurt dışına 
çıkmak isteyenlere, "sakıncalı" görüp 
pasaport verilmesini engelliyebilecek; 
yine yabancıları, turistleri, araştırma
cıları izleyecek; icabında sınırdışı ede
cek veya tutuklayacak .. 

Bu saldırı örgütüne verilen önemli 
yetkilerden biri de şu: 

"TMHDB ekipleri, terörle ilgili ope
rasyon ve sorgularnalara katılacaklar" 
ve bunu yaptıklarında, "yerel güvenlik 
makamlan onlara her türlü yardım ve 
desteği sağlamak zorundalar''. 

Böylece 12 Eylül döneminin bir uy
gulaması daha sürecek demektir. 12 
Eylül darbesinden bu yana, özel yetiş
tirilmiş operasyon ve işkence ekipleri 
"sorgulamaları" da bizzat yürütmekte, 
yani gözaltına alınan insanlara günler, 
aylar boyu amansız işkenceler yap
makta idiler. Şimdi, bu örgüt eliyle, 
sıkıyönetim tümüyle kalktıktan sonra 
da aynı işe devam edilmek isteniyor. 

Bir yandan yeni polis yasası ile, 
polis tam bir ali kıran baş kesen yapıl
dı; diğer yandan, yine bu polisle yeni 
bir saldırı, işkence örgütü oluşturulu
yor. Ve bütün bunlar, demokrasiye ge
çişin birer adımı.. Cunta'nın Batı'da
ki, yalnızca "sahte demokrat" değil, 

"sahtekar demokrat" dostlarının ku
lakları çınlasın! 

Peki, o "faşizm"le bu "demokrasi"
nin farkı ne diyeceksiniz? Besbelli de
ğişen birşey olmayacak. Evren-özal 
çetesinin planı bu. Onlar, halka, işçile
re, aydınlara, gençliğe, yurtsever ve 
barışsever insanlara soluk aldırmamak 
için ellerinden geleni bundan böyle 
de yapacaklar. 

ülkemizin demokrasi güçleri, fa
şist rejimin sözkonusu yeni planı ko
nusunda da uyanık olmalıdırlar. Terö
re karşı mücadele örgütü gibi gösterilen 
bu örgüt, tipik bir komplo, provakas
yon, saldırı ve işkence örgütüdür. 

O, yurt dışında yurtsever ve demok
rat güçlere karşı komplo, sabotaj ve 
cinayetlere girişmeyi amaçlamıştır. 

O, yurt içinde, demokrat ve yurtse
ver güçlere, işçi ve gençlik hareketine 
karşı vurucu ve işkenceci timlere ya
sallık kazandırma çabasıdır. 

Bu örgütün oluşturulduğu günlerde, 
hükümete, bütçe dışı olarak 60 milyar 
lira daha harcama yetkisi verildi. Bu
nun, bu türden komplolar, adam satın 
almalar, provakasyonlar için istendiği 
açık birşey. Yeni Agealar sahneye çı
karılacaktır. 

Bunlar, faşist çetenin planları. A
ma onları hedeflerine ulaştıracak mı? 
Kesinlikle söyleyelim ki, bugüne kadar 
estirdikleri terör, zorbalık, bu iş için 
kurdukları örgütler onları amaçlarına 

ulaştıramadı ve bundan sonraki çaba
ları da boşa çıkmaya mahkumdur. 
Bunlar yıkım rampasına giren tüm zor
ba rejimierin azgın çırpınışlarıdır. 

Faşist rejimi ve onun yolundan yü
rümeyi deneyecek başkalarını kurta
racak hiçbir çare, hiçbir önlem yok
tur. 
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Riya Azadi Rôpel 5 

DEMiREL ve ECEViT 
12 Eylül darbesiyle sesleri kısılan 

Demirel ve Ecevit 'in, bir süredir perde 
gerisinden perde önüne çıktıkları ve 
seslerini tekrar yükselttikleri görülüyor. 
Bu, bir yönüyle Cunta'nın zayıfladığı· 
nın, ipleri elinden kaçırmakta olduğu· 
nun bir kanıtı. özellikle Bay Demirel 
havayı iyi koklayan biridir. 

Demirel ilginç şeyler söylüyor. Es
kiden beri demokrasi yanlısı olduğun· 
dan dem vuruyor ve askeri darbelere 
karşı çıkıyor. Bu güzel. Ama Demirel 
gerçekten demokrasi yanlısı mıdır? 
1961 Anayasasından şikayet eden ve 
onun demokratik hükümlerinin budan· 
ması için çaba gösterenierin başında o 
gelmiyor muydu? Faşist MHP ile kader 
birliği yapan, faşist militanları devlet 
kademelerine dolduran, 12 Eylül önce· 
si polis terörünü kızıştıran, faşist cani· 
leri arkalıyan ve "bana, milliyetçilere 
katil dedirtemezsiniz!" diyen o değil 
miydi? 

Gerçek şu ki, 12 Eylül öncesinde 
ülkeyi bir faşist tırmanış zeminine so
kanlar arasında Demirel 'in rolü birinci 
derecedendir. Cunta, Demirel ve parti· 
sinin döşediği kaldırım taşlarına basa· 
rak iktidara ey koymuş ve el koyduk· 
tan sonra da Demirel ve ekibini bir ya· 
na itmiş, susturmuştur. 12 Eylül önce· 
sinde cumhurbaşkanlığı seçiminin 
uzamasım kıvranarak seyreden ve bu 
postu kendi hakkı sayan bay Evren, 
darbeyle birlikte kendisini devlet baş· 
kanı ilan etmiş, böylece hem muradına 
ermiş, hem de "hakkı olan şeyi" ken· 
disine teklif etmeyen Demirel ve öteki· 
lerden öcünü almıştır. 

Demirel gibilerinin bile, bugün cun· 
taya ve askeri darbelere karşı çıkmala· 
rı, demokrasiden söz etmeleri şaşırtıcı 
değildir. Bunu yaratan faşist rejimin 
doğasıdır. AP, CHP ve öteki burjuva 
partilerini bile yasaklıyan, liderlerini 
gözaltına alan, tekrar sahneye çıkmala· 
rını önlemek için anayasaya hüküm ko· 
yan faşist iktidar, ister istemez onları 
da karşısına almıştır. 

Cunta'nın gözden düştüğü, zulüm ve 
sömürü çarkından bıkan kitlelerde hoş· 
nutsuzluğun arttığı koşullarda Demirel 
yeniden bir kurtarıcı pozuyla sahneye 
çıkıyor. 'Korkunun dağa taşa sindi· 
ğinden" söz ediyor ve kitleleri tepki 
göstermeye çağırıyor. Savunma hakkı· 
nın kısıtlanmış olmasını eleştiriyar ve 
'·bu hak birgün herkese lazım olur", 
diyor. Diğer yandan, geçmişinde hiç 
bir kirli iş, bir kan lekesi olmadığını 
ileri sürerek o ünlü ve kirli geçmişi te
mize çıkarmaya çalışıyor. 

Oysa ne Demirel'in dünü o kadar 
uzak bir geçmiştir, ne de insanlar bu 
kadar unutkan. Demirel ve ekibinin 
bugün yaptıkları ise bir ikiyüzlülükten, 
sahtekarlıktan başka birşey değil. 

Demirel'in istediği demokrasi, yal· 
nızca, iktidar nimetlerinden ve yarışın· 
dan uzaklaştırılmış kendisi ve ekibi 

içindir. O, hiç de işçiler, köylü emek· 
çiler, gençler, aydınlar ve Kürt halkı 
için özgürlük istemiyor. O, halkın ileri
ci güçlerinin zincire vurulması için 12 
Eylül öncesinde elinden geleni yaptı. 

Onların Anayasa'da istedikleri deği· 
şiklik, yalnızca kendilerine konmuş si· 
yasi yasağın, buna ilişkin geçici mad· 
de nin ortadan kaldırılmasıdır. Bundan 
öte bu anayasa onların da tam istediği 
türdendir. İhsan Sabri Çağlayangil, da· 
ha kısa süre önce, düşünce özgürlüğüne 
getirilen bu sınırlamaların bile gerekli 
olduğunu inatla savundu. Ona göre dü· 
şünce suç değil, ama açıklanmamak 
koşuluyla .. 

Demirel'in "savunma hakkı"ndan 
kast ettiği, zindanlarda, hertürlü sa
vunma olanağından yoksun tutulan 
onbinlerce siyasi tutuklu değil, kendisi 
ve ekibidir. Onlar görüşlerini açıkça 
söylerlerse, kendilerine yönelik eleşti
rilere cevap verirlerse sorun kalmaya
cak. 

Ecevit ise şöyle diyor: "Ben de, ke· 
sin yasakların uygulandığı dönemde, 
bedelini ödeyerek, özgürlüğümü olabil· 
diğince kullandım''. 

Ama gerçekte hiç de öyle olmadı. 
Sayın Ecevit, evet, bir-iki ufak çıkış 
yaptı ve bu yüzden sıkıyönetim malı· 
kernelerinin karşısına çıktı. Ama yüz. 
binlerce insanın gördüğü baskı, işkence 
ve yüzlercesinin hayatının kaybına 
yolaçan olaylar yanında bu nedir ki. 
Cunta 'dan aldığı kırmızı pasaportla 
kuzey ülkelerini, kendi deyimiyle "de· 
mokrasinin beşiğini" ziyaret eden Ece
vit, bu ülkelerin sosyal demokratlarına 
bile, "solcu ve bölücüler"in dediklerine 
uyup Cuntayı sert biçimde karşıya al· 
mamalarını, onu Avrupa topluluğun· 
dan dışiamamalarmı öğütledi. Televiz. 
yonda şiirler okumakta yetindi. 

Sayın Ecevit, evet, bir sosyal de· 
mokrattır. Ama o, sosyal demokratla· 
rm uğruna mücadele ettiği türden bir 
demokrasi için de olsa, cuntayı yürek· 
lice karşıya almaktan, etkin bir müca
dele yürütmekten kaçındı. Eğer Türki· 
ye'de bunu yapamazsa, Türkiye dışın· 
da kalarak yapabilirdi. ülkelerine fa· 
şizmin geldiği halklar içinde bu türden 
gözü pek sosyal demokratlar, hatta 
burjuva liberaller görülmüştür. 

Ecevit, bir süre önce yaptığı bir 
açıklamada, bazı olayların üstündeki 
perdenin aralanması gereğinden söz 
ediyor. Kendisine karşı 12 Eylül önce
sinde İzmir'de girişilen suikastın, Abdi 
İpekçi cinayetinin ve Ağ ca 'nın askeri 
cezaevinden kaçırılışının içyüzünün 
araştırılınasını istiyor. 

Bu istem, çok geç kalmış olsa da 
haklıdır. Evet, bunlar araştırılmalı. Bu 
olayların, 1977 kanlı 1 Mayısının ve 
benzer nice olayın arkasında MİT'in, 
Kontr-Gerilla 'nın, Evren ve şürekasının 
ve daha arka planda da CİA'nın oldu· 
ğuna kuşku yok. 

Ne var ki Ecevit, bu sözlerle kendi 
zaafını, açmazını bir kez daha açığa 
vuruyor. Ecevit, 12 Eylül öncesi kısa 
sayılmayacak bir dönem başbakan ola· 
rak önemli yetkilere ve kitle desteğine 
sahipti. Ama sivil ve resmi faşist örgüt· 
lerin üstüne gitme yürekliliğini göstere
medi. Kendisine yapılan suikastın iç· 
yüzünü ortaya çıkarmak için bile gere
keni yapmadı; şimdi bu işi başkaların· 
dan bekliyor! Tersine, şer güçlerini ya· 
tıştırmak, militaristlere, şovenlere, bü· 
yük sermayeye ve bizzat ABD emper
yalistlerine hoş görünmek için dönüp 
sola vurmak taktiğini seçti. Tarih on· 
dan, hem demokrat geçinen, hem de 
tarihi fırsatları demokrasi yönünde kul· 
lanmayıp demokrasi güçlerini bölüp 
dağıtmaya çalışan ürkek, şaşkın, biri 
olarak söz edecektir. 

Kaldı ki, Ecevit'in demokratlığı da 
çok su götürür. Ecevit iktidar döne· 
minde sola, özellikle de Kürt yurtsever 
hareketine az baskı yapmadı. Bugün 
de, Cunta'nın sillesini yediği bir dö· 
nemde bile, sola sınırlar çizmekten, bu 
işte muhbirliğe kadar varmaktan ve 
Kürt halkını yok saymaktan geri kal· 
mıyor; şovenizm yarışına katılıyor ve 
böylece burjuva ve militarist çevreler· 
den puan toplamaya çalışıyor. 

Demirel ve Ecevit, bu 12 Eylül ön· 
cesi dönemin iki iktidar sahibi, şimdi 
eski günlere dönmenin atağı içindeler 
ve yeniden bir demokrasi havarisi gö
rünümü yaratmak istiyorlar. Ne var ki 
ülkeye demokrasiyi onların eliyle bek· 
!emek boş bir hayal olur ve bunu an· 
cak çok çaresiz, saf kişiler düşleyebi· 
lirler. 

Demirel ve Ecevit 'in yeniden siyaset 
sahnesine dönmeleriyle Türkiye'de 
demokrasi var olmayacak. Generallerin 
anayasası ortadan kaldırılıp · gerçekten 
demokratik bir anayasa oluşturulma· 
dan, faşist baskı aygıtı dağıtılınadan ve 
sorumlularından hesap sorulmadan, zin· 
danlardaki onbinlerce politik tutuklu 
özgürlüğe kavuşmadan; düşünce, basın, 
örgütlenme ve diğer temel hak ve öz· 
gürlükler tam olarak sağlanmadan, em· 
peryalizmle bağımlılık ilişkileri kopa
rılmadan, Kürt halkı üzerindeki ulusal 
zulme son verilip halkımızın meşru 

hakları tanınmadan demokrasi gerçek· 
leşemez. 

Demokrasi davasının gerçek sahip· 
leri, Demirel ve Ecevit iktidarı da da· 
bil, burjuvazinin yoksulluğa ittiği, 
amansızca sömürdüğü, faşist rejimin ise 
baskı ve sömürüyü üzerlerinde kat kat 
arttırdığı işçi sınıfıdır, emekçilerdir, 
Kürt ve Türk halk yığınlarıdır. Bugün 
de faşist rejimi içten içe sarsan, tedir· 
gin eden asıl onların mücadelesidir. Bu 
mücadele, hiç kuşku yok, kabaracak 
ve güçlü eylemiere dönüşecektır. Faşist 
rejimi yıkacak, demokrasi ve devrim 
yönünde geniş ufuklar açacak mücade· 
le de budur. 
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BİLDİRİ 
Türkiye ve Türkiye Kürdistanı SOL BiRLiK partileri, Kasım ayında 

yaptıkları üst düzey toplantısında güncel durumu degerlendirdiler, gelecege 
yönelik kararlar aldılar ve kamuoyuna aşagıdaki bildiriyi yayınladılar. 

Bugün insanlık ağır bir tehdit altın
dadır. Reagan yönetiminin tırmandır
dığı gerginliğe, yarattığı soğuk savaş 
atmosferine ve nükleer savaş tehlikesi
ne karşı Sovyetler Birliği'nin izlediği 
yapıcı politika, getirdiği somut öneri
ler ve gösterdiği içtenlikli gayretler, 
uluslararası ilişkilerin normale döndü
rülmesi sürecinde büyük değer taşıyor. 
18-19 Kasım 1985 günlerinde Cenev
re'de yapılacak SSCB-ABD zirve ~op
lantısı bu süreçte önemli bir kilometre 
taşı olabilir. Sovyetler Birliği yönetimi 
bu toplantının en yararlı bir şekilde 
değerlendirilmesi, toplantıda yumu
şama doğrultusunda somut ve kalıcı 
adımıann atılması için azami çabayı 
sarfediyor. Stratejik atom silahlannın 
karşılıklı olarak yarı yanya azaltılması 
önerisi, Sovyetler Birliği 'nin barışçı 
politikasının somut ve içtenlikli bir 
öze sahip olduğunu bir kere daha gös
terdi ve bütün dünya halklan tarafın
dan hararetle onaylandı. 

Sovyetler Birliği 'nin ve diğer barış 
güçlerinin politikasında uzayın silah
landınlmasının engellenmesi birincil 
önem taşıyor. Her aklı başında kişi 
ABD silah tekellerinin dayattığı ve 
W aslıington 'un yürürlüğe koyduğu 
'Yıldız Savaşlan" programını, dünyayı 
topyekun yokolmaya götürecek nük
leer silahianma yarışında akıl almaz bir 
çılgınlık olarak değerlendiriyor. ABD'
nin NATO'lu müttefikleri, nükleer 
silahianma tırmanmasına en büyük 
desteği gösteren Thateber, Kohl vb. 
gericiler bile 'Yıldız Savaşlan" prog
ramına katılma konusunda ikircikli 
davranmak zorunda kalıyorlar. 

ABD emperyalizminin saldırgan tu
tıımuna, Pentagon'un olanca savaş çıl
gınlığına rağmen bugün dünyada ağır 
basan barışçı eğilimdir, halkiann barı
şa olan ihtiyacıdır. Nükleer bir savaşın 
galibi olamayacağım ~böyle bir savaşın 
insanlığın sonu demek olduğunu her
kes bilmektedir. Bu nedenle günümüz
de kalıcı bir dünya banşının sağlanma
sı yaşamsal önem taşıyor. 

Türkiye'nin de içinde yeraldığı Orta 
Doğu, dünya barışı açısından son de
rece kritik olma konumunu sürdürü
yor. ABD emperyalizmi, hem bölgede
ki petrol kaynaklarını kontrol altında 
tutmak için, ama asıl büyük potansiyel 
taşıyan ulusal kurtuluş mücadelelerini, 
ilerici hareketleri bastırmak, Filistin 
halkının direnişini kırmak amacıyla 
devamlı savaş kundakçılığı yapıyor. 
ABD 'nin kışkırtmalarıyla başlayan ve 
süregelen İran-Irak savaşı, bölgede ba
nşın önündeki başta gelen engellerden 
birisi olarak duruyor. Bu savaş, Kür-

distan 'ın bu devletlerdeki parçalannda 
verilen ulusal ve toplumsal kurtuluş 
mücadeleleri açısından son derece 
olumsuz, yıpratıcı bir rol oynuyor. 

ABD emperyalizmi, İsrail 'in ve geri
ci Arap yönetimlerinin yanısıra, bölge
deki politikasında Türkiye'ye önemli 
rol veriyor. işbaşındaki Amerikancı 
Evren-özal diktatörlüğü, Washington'· 
un bölgedeki saldırgan politikasının 
yürütülmesinde büyük kolaylık sağlı
yor. Nixon, İran'ın Şahlık dönemin
deki yerini Türkiye 'nin yükümlenmesi
ni önerirken Beyaz Saray'ın Türkiye'ye 
biçtiği rolü dile getiriyor. 

ABD'nin dış politikasında Türkiye'
ye verilen yer Reagan yönetiminin Or
ta Doğu'daki saldırgan emelleriyle sı
nırlandınlamaz. ABD Türkiye 'yi soğuk 
savaş politikasının tırmandırılmasında 
ve Sovyetler Birliği 'ne karşı planlannın 
geliştirilmesinde Önemli bir köprü başı 
olarak kullanıyor. Türkiye'nin ABD'ye 
bağımlılığının somut belgesi olan Sa
vunma İşbirliği Anlaşması 'nın yenilen
mesi öncesinde, Türkiye 'deki F-16 
uçaklannın nükleer başlıklı füzelerle 
donatılmalarının gündeme getirilmesi
nin nedeni budur. Beyaz Saray bütün 
taleplerini kolayca dayatabilmektedir. 
Çünkü Ankara'daki diktatörlük koyu 
Amerikancıdır. 

Son politik gelişmeler rejimin bu
nalımının derinleştiğini ve diktatörlü
ğün yalıtlanma sürecinin daha da hız
landığını gösteriyor. ABD emperya
lizminin ve İMF'nin dayattığı ekono
mik politikanın iflası, bütün yıkıcı so
nuçlarıyla birlikte açıkça ortaya çıktı. 
İşsizlik, hayat pahalılığı, işçi ve emek
çi halk yığınlarının yaşamını dayanıl
maz bir yoksullaşma içine sokuyor. 
Orta katmanlar arasındaki iflaslar sü
rekli yükselen bir çizgi izliyor. ürünü
nün ve emeğinin karşılığını alamayan 
köylüler ağır bir yıkıma sürükleniyor
lar. Bir avuç tekelci para babasının çı
karına sürdürülen bu ekonomik politi
kaya bir kısım sermaye çevreleri dahi 
tepki gösteriyorlar. 

Kürdistan 'daki durum her geçen 
gün daha da ağırlaşıyor. Faşist dikta
törlük "teröristlerle mücadele" baha
nesi altında onlarca masum insanı 
katlediyor, Kürdistan 'da bir uçtan bir 
uca, hiçbir kural tanımayan vahşi bir 
terör estiriyor. Bu nedenle de halk 
hem korku, hem de öfke ve nefret için
de. Silahlı eylemlerle hiçbir alakası ol
mayanköylüler, yığınlar halinde ya göç 
etmek, ya da dağlara sığınmak zorun
da kalıyorlar. Sıkıyönetimin İstanbul'
dan da kaldırılması olasılığının ortaya 
çıkmasından sonra sıkıyönetimin de-

vam ettirildiği illerin tümüyle Kürdis
tan 'da yeralıyor olmaları, rejimin ırkçı 
ve şoven yüzünü bir kere daha açığa 
ç1kardı. 

Gerek Kürt halkı ÜZerindeki terörün 
yoğun bir şekilde sürdürülmesi, gerekse 
sol güçlerin, demokratik haklar için 
mücadele veren yığınların sindirilmesi, 
yurt dışındaki muhalefetin hastınlması 
amacıyla ''Terörle Mücadele örgütü'', 
Evren-özal kliğinin halklarımızın en 
masum taleplerini zorbalıkla ve kanla 
bastırmakta kararlı olduğunu çarpıcı 
bir şekilde açığa çıkarıyor. 

Toplumu bunaltan afetlerden başlı
cası olan işsizlik yığınlann belini bü
küyor. İşçilerin ekonomik mücadele
sindeki canlanma, sendikalarda rejime 
karşı tepkilerin artması ve sendikal 
haklar için taleplerin yükselmesiyle 
birlikte ileri nitelikteki işçilerin top· 
luca işten çıkarılmalan işsizlik afetini 
daha dayanılmaz hale getiriyor. Burju
vazi işçi sınıfının en ufak kıpırdanma
lanndan dahi nasıl korktuğunu, ona 
karşı nasıl acımasız olduğunu ortaya 
koyuyor. 

Cuntanın demokrasiye dönüş ma
nevrası bütünüyle iflas etmiştir. Evren'. 
in emriyle kurulan partiler kısa sürede 
dağılma sürecine girdiler, sözde parla
mentonun ipliği iyice pazara çıktı. 

Bu hızlı politik gelişmeler işçi ve 
emekçi yığınlarda rejime karşı artan 
hoşnutsuzluğun, burjuva muhalefetin 
diktatörlüğe karşı yükselen tepkileri
nin ve tüm demokrasi güçlerinin verdi
ği mücadelenin sonucudur. Yığınlar
da diktatörlüğün zorbalığına karşı 
direnme ve yığın eylemlerinde can
lanma belirtileri daha açık ortaya çıkı
yor. Demokrasi güçleri, bu tehlikeli gi
dişi durdurmak, demokratik hak ve öz
gürlükleri kazanmak için daha kararlı 
bir biçimde seslerini yükseltiyorlar. 
Aydınlanmız demokratik hak ve özgür
lükleri savunuyorlar, Aydınlar Davası 
mahkemesini faşizmin yargılandığı bir 
kürsüye dönüştürüyorlar. Bugün daha 
geniş güçler Anayasanın değiştirilme
sini, demokratik hak ve özgürlüklerin 
yeniden kazanılmasını, politik tutuklu
ları kapsayacak bir affın çıkarılmasını, 
idam ve işkencelere son verilmesini, 
İMF'nin dayattığı ekonomik politika
nın terkedilmesini ve ABD emperya
lizmine kölece bağımlılığa son verilme-. 
sini savunuyorlar. Bunlan gerçekleştir
menin bugünkü diktatörlüğe son ver
meye ve demokratik bir rejimin kurul
masına bağlı olduğu, bunun zorunlu
luğu daha açık görülüyor. 

Politik mahkum ve tutukluların salı
verilmelerini kapsayan genel af, halkla-
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nmızın en yakıcı taleplerinden birisi 
olarak gündemdeki yerini koruyor. 
özal, Evren 'in verdiği . gözdağlannı 
bahane ederek genel aftan yan çizme
nin yollannı anyor. Ancak bu konu 
yığınlann talebi olar~ topluma mal
olmuştur ve onlann kararlı tutumu ge
nel affın gerçekleşmesinin başlıca gü
vencesi olacaktır. 

Son politik gelişmeler sol güçlerin 
omuzundaki tarihsel sorumluluğu daha 
da arttınyor. Yaşanılan süreci vakit yi
tirmeksizin etkilemek, demokratik hak 
ve özgürlükler için mücadele_de yığı?la~ 
n aktif bir şekilde yönlendırmek, ışçı 
ve emekçi kitlelerin önüne, onların en 
temel istemlerini kararlılıkla savunan 
birleşik ve etkin bir politik güç olarak 
çıkmak zorunludur. Bu olanaklıdır, 
çünkü sol güçler ilk günden itibaren iş
çi ve emekçi halkın demokratik kaza
nımlannı, onun en temel yaşamsal is
temlerini tüm baskı ve zorbalığa karşı 
kararlılıkla savundu. Şimdi çok daha 
geniş güçler onlann ileri sürdüğü istem
lere sahip çıkıyor, bugünkü rejimin de
ğişmesi gerektiğini söylüyor. Faşizme 
karşı bu güçleri birleştirmek, yığınla
nn kendi istemleri temelinde aktif po
litik mücadeleye çekilmelerini sağla
mak ve yığın hareketlerinin önünü aç
mak olanaklıdır. 

Bunun için sol güçlerin birliği ya
şamsal önem taşıyor. Sol Birlik Türk 
ve Kürt halklannın, tüm demokrasi 
güçlerinin en. ivedi istemlerini hayata 
geçirmek ve faşist diktatörlük rejimine 
son vermek amacıyla; 

- İdaıniann ve işkencenin durdu
rulması, yeni tutuklamalara son veril
mesi, 

- Kürt hakı üzerindeki haskılann 
kaldınlması, Kürt halkının ulusal de

. mokratik haklannın tanınması, 
- "Terörle Mücadele örgütü"vb. ku

ruluşların dağtılması, 
- Korkunç boyutlara varan işten çı

karmalann durdurulması, işsizliği ve 
pahaldığı önleyecek tedbirlerin alın
ması, dış borç ödemelerinin durdurul
ması, 

- Tüm çalışanlar için grevli, toplu 
sözleşmeli sendikal hakiann eksiksiz 
elde edilmesi, 

- Siyasi tutuklulan kapsayan genel 
affın bir an önce çıkartılması, 

- Barıştan, yumuşamadan, silahsız
lanmadan yana bir dış politika izlen
mesi, Savunma İşbirliği Anlaşması, 
Mutabakat Belgesi ve aynı nitelikteki 
diğer ikili anlaşmalann iptal edilmesi 
için başta sol güçler, işçi sınıfı ve 
emekçi halklanmız olmak üzere tüm 
demokrasi güçlerini ortak mücedeleye 
çağınyor. 

Sol Birlik bu güçlerle tek tek veya 
kalıcı eylem birliklerine hazırdır. Sol 
Birlik yukarıdaki taleplerin hayata ge
çirilmesi, demokratik hak ve özgürlük
ler uğruna yürütülen mücadelenin güç
lendirilmesi için üstüne düşen sorumlu
luğu yerine getirecek, bu amaçla diğer 
sol ve demokratik güçlerle kalıcı bir 
eylem birliğinin oluşturulması doğrul
tusunda olanca çabayı harcayacaktır. 

• BIR USTAYI 
Kürt halkı değerli bir ustayı daha 

yitirdi. Kürt dili ve edebiyatma büyük 
hizmetleri geçen Profesör Qanate 
Kurdo 31 Ekim günü 76 yaşında 
Leningrad 'ta hayata gözlerini kapadı. 

Qanate Kurdo Kars'ın Susız köyün
de (şimdi ilçe) dünyaya gelmişti. Bi
rinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı 
hükümetinin Ermenilere karşı giriştiği 
kırım sırasında Yezidi Kürteri de pay
larını aldılar, Susız köyü dağıldı ve 
Qanat' ın ailesi bugünkü Ermenistan 
Cumhuriyeti sınırları içinde kalan 
Aragas yöresindeki Şenkani köyüne 
göç etti. Daha sonra burada yaşanan 
kıtlık nedeniyle orayı da bırakarak 
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e göçtü
ler ve oraya yerleştiler. 

Qanat küçük yaşta babasını yitirdi 
ve amcası oğlu Reşide Osman'ın ya
nında büyüdü. Bu yıllarda hem okuyor, 
hem de ayakabı boyacılığı yaparak 
harçlığını çıkarıyordu. 

Ermenistan Komünist Partisi Mer
kez Komitesi 1928 yılında sekiz Kürt 
gencini öğrenim için Leningrad'a gön
derdi. Qanat da bunlar arasında idi. 
Orada işçi üniversitesinde okudu öğ
retmenleri arasında N.Y.Mar, H.A.Or
beli ve A.A Freyman gibi Kürt dili ve 
tarihi konusunda uzman bilginler var
dı. Qanat burayı bitirerek Kürt dili üze
rinde öğretmen oldu. 

1959 yılında Leningrad'ta Doğu Bi
limleri Enstitüsü 'nde Kürt dili Kürsüsü 
açıldı. Kürsünün yönetmeni H.A.Orbeli 
idi. Onun 1961'de ölümüyle yerine 
Qanate Kurdo geçti. Prof. Qanate 
Kurdo, o günden bu yana Kürt dili ve 
edebiyatı ile ilgili olarak değerli çalış
malar yaptı, bir dizi eser verdi ve pek· 
çok araştırmacının, dilci ve tarihçinin 
yetiştirilmesinde önemli roy oynadı. 

1970 yılında Bağdat üniversitesinde 
Kürt akademisi açıldığında Prof. Qana
te Kurdo fahri öğretim üyesi seçildi. 

Eserlerini Rusça ve Kürtçe yazdı, 
çeşitli dergilerde çok sayıda dil ve ta
rih üzerine makale yayınladı. Şimdiye 
dek yayınlanmış eserleri şunlardır: 

Kürt Dili Grameri (Moskova 1957); 
Kürt Dili (Moskova 1961); 
Kürt Dili Grameri, Kurmanci ve So· 

rani Lehçeleri Karşılaştırmalı Olarak 
(moskova 1978); 

III-IV ve VII-VIII Sınıflar İçin Dil
bilgisi (Erivan, 1970) 

34 bin kelimelik Kürtçe-Rusça söz· 
lük (1960); 

Kürt Edebiyatı Tarihi, Cilt-l (Roja 
Nu Yayınları, Stokholm, 1983). 

Kürt edebiyatı Tarihi 'nin 2. Cildi de 
yine Roja Nu yayınları arasında çık· 
mak üzeredir. 

Qanate Kurdo'nun, 1970 yılında 
basılan Kürtçe Dilbilgisi eseri, kendisi 
tarafında geliştirilerek KOMKAR'a 
gönderildi ve 1981 yılında KOMKAR 
Yayınları arasında latin harfleriyle ba-
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sıldı. 
Onun, bunların dışında henüz ba

sılmamış eserleri var ki, umarız kısa 
dönemde basım olanağı bulacaklar. 

Qanate Kurdo Sovyetler Birliği 'nde 
yaşıyan Kürtler arasında dil ve edebi
yat alanında yetişen seçkin kişilerden 
biridir. Onun yaşamını değiştiren 
Ekim Devrimi oldu. Devrim olmasaydı, 
o da, sayısız Kürt çocuğu gibi belki bir 
ayakkabı boyacısı, belki bir çoban ola· 
rak yaşamını tamamlıyacaktı. Ama 
devrim ona öğrenme, gelişme ve yete
neklerini ortaya koyma yolunu açtı. 

Bugün Sovyetler Birliği 'nde Erme
nistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türk· 
menistan gibi çeşitli cumhuriyetlerde 
azınlık halinde yaşayan 200.000 dola· 
yında Kürt bulunmaktadır. Ekim Dev
rimi uluslar sorununa temel bir çözüm 
getirdi, onları özgürlüğe kavuşturdu v~ 
her türden ulu..al baskıya son verdı. 
Bir azınlık teşkil eden Kürtler de her 
Sovyet yurttaşının temel hak ve özgür
lüklerinden yararlanıyorlar. Kendi 
anadillerinde okullarda okuyorlar. 
Kürt dilinde eğitim yapan öğretmen 
okulları, Kürt dili, edebiyatı ve tarihi 
üzerine araştırma yapan akademiler, 
enstitüler var. Ermenistan' da haftada 
iki kez yayınlanan Ri ya Teze (Yeni 
Yol) gazetesi yıllardan beri çıkıyor. 
Erivan radyosu Kürtçe yayın yapıyor. 

Bu olanaklar yüzündendir ki, Kürt· 
ler, yalnız ulusal baskıdan, sınıfsal sö
mürüden kurtulmakla, insanca bir ya
şama kavuşmakla kalmadılar, onlar 
arasında kültür ve bilim alanında pek· 
çok kişi yetişti. Kürt yazarlar roman, 
hikaye, şiir, tiyatro, folklor ve dilbilim 
alanında pekçok eser verdiler. Balede, 
sporda önde gelen isimler arasında 
Kürtler de var. 

Halkımız bu isimlerle övünüyor. 
Onlar, halkımızın olduğu kadar, Sov
yet toplumunun, sosyalizmin ürünü
dürler. 

Sovyetler Birliği'ndeki Kürt azınlı· 
ğının gösterdiği gelişme, aynı zamanda 
halkımız için son derece öğreticidir. 

(Devamı 15. sayfada) 
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Rupel 8 Riya Azadi 

ÇAGRI 
Partimizin ve Kürdistan Yurtseverler Birligi'nin Kürdistan halkı adına, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu'nun 40. Dönem Toplantısı'na sundukları metin: 

Kürt halkı, tarihi önem taşıyan bu taplantı nedeniyle, 
Birleşmiş Milletler üyesi devletleri ve delegasyonları sıcak 

duygularla selamlar, Birleşmiş Milletler örgütünün ekono
mik, sosyal, kültürel ve insan hakları alanında insanlığa ve 
dünya uluslarına 40 yıl süreyle yaptığı değerli hizmetlerin 
önemini belirtir. 

Kuşku yok ki, Birleşmiş Milletler örgütünün temel söz
leşmede somutlanan yüksek prerısipleri, 40 yıl boyunca 
dünya uluslarının büyük çoğunluğu için son derece gerekli 
ve yasal bir kılavuz oldu. Onlar, aynı zamanda, uluslararası 
hukukun çiğnenmesine, saldırganlığa, uluslararası barış ve 
güvenliği bozucu eylemler!! karşı önemli bir engel teşkil 

etti. Örgüt, bu 40 yıl boyunca gelişip güçlenerek görkemli 
bir güç haline geldi. Onun sayısız organları, komiteleri, uz
manlaşmış büroları yaşamın her alanında önemli kararlar al
dılar. Bunlar arasında özellikle ekonomik, sosyal ve politik 
haklarla ilgili olanlar ve ulusların kendi kaderlerini özgür
ce tayin hakkı hayati önemdedir. 

Birleşmiş Milletler örgütünün en büyük başarısı sömürge
cilik sisteminin yıkımı sürecini hızlandırmak oldu; böylece, 
çok sayıda bağımlı ülke ve halk bağımsızlığa ulaştı ve ulus
lararası topluluğun özgür bir üyesi haline geldi. 

Biz, Birleşmiş Milletler'in tüm bu olumlu ürünlerinin ya
nısıra, dikkatinizi doğal ve mantıki olmayan bir duruma, 
örgütün, Kürdistan'ın tüm parçalarında Kürt halkının için
de bulunduğu kötü duruma ve onun meşru haklarına iliş
kin olarak hemen hemen tümüyle ilgisiz kalmasına ve bu 
konunun üstünde durmamasına çekmek istiyoruz. 

Bu 40 yıl boyunca, Birleşmiş Milletler örgütü ve onun 
sayın üyeleri, Kürt sorununu bir kez bile Genel Kurul'da 
veya Güvenlik Konseyi'nde tartışma gündemine getirmeye 
gerek görmediler. Sorun zaman zaman, yalnızca bazı alt 
komitelerde, o da çağrı ve başvuruların çokluğu, insan hak
larının ağır biçimde çiğnenişi ve soykırım eylemlerinin 
basın-yayına yansıması durumlarında, kimi hükümetler ta
rafından veya bazı uluslararası örgütlerin değerli çabaları so
nucu ele alındı. 

Kürt hakına karşı zalimce ve hertürlü ölçüyü aşan suçlar 
işleyen bu ülkeler Birleşmiş Milletler'in üyeleridir, onun te

mel sözleşmesini imzalamışlardır; bu sözleşmenin gerekçesi
ne, Birleşmiş Milletler insan Hakları Bildirisi'ne, Soykırımın 
Önlenmesi için Uluslararası Anlaşmaya, Irk Ayrımın Her 
Türünün Ortadan Kaldırılmasına ilişkin karara, bunun gibi, 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin bir dizi karara 
-tüm ulusların kendi kaderlerini özgürce tayin hakkı dahil
evet demişlerdir; ancak tüm bunları kaba biçimde ihlal et
mektedirler. 

Birleşmiş Milletler Örgütü ve tüm üye devletler bir bü
tün olarak, Kürdistan'ın tüm parçalarında Kürt halkının yü

rüttüğü mücadele ve onun haklı istemleri karşısında sesiz 
kalamazlar. Onlar, bugün Kürdistan'a egemen olan devlet
lerin, onların temsilcilerinin verdikleri kesin garantilerin, 
yaptıkları taahhütlerin (Türkiye bakımından Lozan And
laşması'nda, Irak bakımından Milletler Cemiyeti'nde, iran 
bakımından Birleşmiş Milletler'de) çiğnenmesi karşısında 
ciddi yasal ve moral sorumluluklar taşıyorlar. 

Halkımız, Kürdistan'ı bölüşmüş devletlerin çok yönlü ve 
amansızca zulüm ve zorbalığı karşısında, uluslararası toplu-

luğun bu suskun tutumu nedeniyle derin üzüntülerini iletir. 
Biz, halkımızın tabi tutulduğu kitlesel sürgünler, tutukla

malar ve kıyımlar; varlığımızın inkar edilmesi; peşpeşe gelen 

sıkıyönetim rejimleri; tüm uluslararası sözleşmeleri çiğneyen 
özel yasaklar, ırk ayrımının türlü uygulamaları; kültürel ve 
fiziki soykırımlar; sivil hedeflerin bombalanması; zehirligaz 
ve öteki kimyasal silahların kullanılması, sivil ve savunmasız 
halkın ve savaş tutsaklarının öldürülmesi; ürünlerin, tarım 
alanlarının ve ormanların yakılıp kurutulması; peryodik bi
çimde tekrarlanan sindirme ve kitlesel terör kampanyaları; 
militanların yakınları oldukları gerekçesiyle binlerce sivil ki
şiyi içine alan tutuklama kampanyaları; hapishanelerdeki 
barbarca işkence yöntemleri: politik tutukluların yasal bir 
karar olmadan yok edilmesi; Kürtlerin -kişisel ve kurumsal
her türlü sosyal, politik ve demokratik haklarının in karı; Kürt 
dilinde eğitim görme temel hakkının in karı gibi vb. uyğulama
ların aynntılarıüzerindedurmayacağız. 2.Dünya Savaşını izle
yen barış andlaşmalarıyla Kürdistan'ın dörde bölünerek Tür
kiye, iran, Irak ve Suriye arasında bölünmesinden sonra, 
Kürt halkı ağır bir zulüm ve sömürünün hedefi oldu. Gerek 
Sevr andlaşmasıyla, gerek Büyük Britanya ve Irak'ta yeni 
oluşturulan hükümet arasında 1922 yılında yayınlanan or
tak deklerasyonla Kürt halkına tanınan yarı-bağımsız 

statü daha sonra unutuldu ve rafa kaldırıldı. 
Bugün, 20 milyon nüfusuyla, kendine özgü dili ve kültü

rel varlığıyla, yüksek derecede ulusal bilinciyle varolan ve 
Kürt adını taşıyan ulusumuz, doğaya ve akla aykırı biçim
de inkar ediliyor ve onun her türlü hakkı ayak altında çiğ
neniyor. Ki bu haklar, bazı hallerde, birkaç bin kişiyi aş
mayan topluluklara bile tanınmıştır. işte Kürt Sorunu bu 
gerçekten kaynaklanıyor. 

Bu nedenledir ki, Kürt halkının tarihi, 1920'1erden önce 
ve sonra, bugüne dek, sözkonusu olumsuz duruma karşı 

süregelen silahlı ve politik bir direnişin tarihidir. Halkımız 
bu süre zarfında üç kez özerk (otonom) bir statü elde et
meyi başardı: Irak Kürdistanı'nda Şeyh Mahmut'un hü

kıiimranlık dönemi (1918/19 - 1922/23), 11 Mart antiaş
ması sonucu sağlanan otonomi (1970-1974); iran Kürdis

tanı'nda Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşu (1946). 
Ne yazık ki bu girişimler de kısa süreli oldular ve sözkonu
su devletler tarafından amansızca ezildiler. Türkiye Kürdista
nı'nda Kürt halkının bağımsızlığa ulaşmak için 1925'te, 
1930'da, 1937'de giriştiği kitlesel ayaklanmalar da Ke
malist devlet tarafından barbarca ezildiler. 

Şu anda Kürdistan'ın iki parçasında (Irak Kürdistanı'
nda 1976'dan, iran Kürdistanı'nda 1979'dan beri) silahlı 
direniş güçlü biçimde yürütülüyor. Türkiye Kürdistanı'nda 
ise Kürt halkının mücadelesi politik ve örgütsel bakımdan ol
dukça yoğun ve kitleseldir. 

Kürtlerin hoşnutsuzluğu ve direnişi, Kürdistan'da hüküm 
süren güçlerin, halkımızın sosyal, kültürel, ekonomik, po
litik ve ulusal ihtiyaçlarına ve istemlerine demokratik yön

temlerle, adil ve yeterli biçimde cevap verememelerinden 
kaynaklanıyor. Kürt halkının sürekli başkaldırısı, bu ya
bancı egemen güçlerin haksız ve ırkçı politikasının bir so
nucudur. Kürt sorunu ile ilgilenen kişilerin, her Kürt hare-

(Devamı 15. sayfada) 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



RiyaAzadi Rupel 9 

KÜRT HALKI ADlNA 

BiRLESMiS MiLLETLER'& BASVURDUK 
• • • 

Birleşmiş Milletler örgütü 
40 ydını tamamladı. Örgüt, 
bu süre içinde uluslararası 

düzeyde ve insanlık için 
önem taşıyan bir dizi işler 
başardı. Üyelerinin sayısı, 
yeni bağımsızlığa kavuşan 

ülkelerle giderek arttı. Diğer 
yandan, BM sözleşmesinde 

yazdı birçok konuda zaman 
zaman çaresiz de kaldı. Üye 
devletler içinde ortak söz
leşmeyi ve kararlan çiğne
yenler, kaba güce başvuran
lar çokça görüldü. Özellikle 
ABD, onu kendi çıkarlan 

yönünde kullanmaya çalıştı. 
Üye devletlerin sayısı artıp 
ABD ve öteki emperyalist 
ülkeler Birleşmiş Milletlerde 
at oyuatamaz hale gelince 
de, şimdi, açıkça örgütü kar
şıya almaktan kaçınmıyor
lar. 

Birleşmiş Milletler'in söz
leşmesini ve diğer kararlan
nı çiğneyen ülkeler arasında 
Türkiye ve Kürdistan 'ı 
paylaşmış olan öteki devlet
ler var. Bunlar, Birleşmiş 

Milletler ilkelerini, altına 
imza attıktan Birleşmiş Mil
letler İnsan Haklan Bildiri
si 'ni ve öteki uluslararası 

sözleşmeleri bir paçavra gibi 
çiğnemekte beis görmüyor
lar. 

Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu'nun 40. Dönem Top
lantısı 17 Eylül'de Nevyork '
ta başladı ve hala devam 
ediyor. Örgütün tarihinde 
önem taşıyan bu toplantıya 
Partimiz ve Kürdistan Yurt
severler Birliği ortaklaşa, 

Kürt halkmın durumuna 
ilişkin bir başvuruda bulun
dular. 

Başvuru, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri Peres 
de Cuellar'a, Genel Kurul 
Başkanı Jaime de Pinies'e 
Partimizin temsilcisi Selim 
Azad yoldaş tarafından 

iletildi. Başvurunun birer fo
tokopisi aynca üye devletle
rin Nevyork'taki daimi tem
silciliklerine, uluslararası çe
şitli kuruluşlara ve basma 
verildi. 

Selim Azad yoldaş, ülke
lerin Birleşmiş Milletler'deki 

misyonlanyla, BM'e üye çe
şitli uluslararası örgütlerin 
temsilcileriyle görüşmeler 

yaptı ve onlara halkımızın 
sorunlannı anlattı. Onlar, 
sorunu bu dönemde Genel 
Kurul'a getirmek mümkün 
olmasa bile, Birleşmiş Mil
letler'in çeşitli organlannda 
dile getireceklerine ve halkı
mıza destek olacaklarına söz 
verdiler. National Herald 
adlı günlük ve Kampara adlı 
haftalık Amerikan gazetele
ri, halkımızın mücadelesine 
ilgi duyan diğer bazı gaze
teciler S. Azad yoldaşla rö
portajlar yaptdar. 

Bulgaristan Kürt Halkı 
üzerindeki Baskıları 

Dile Getirdi 

adına basma dağıtdan bildi
ride bu suçlamalara cevap 
verildi. 

Bildiride, Türk hükümeti
nin dikkatleri başka yana 
çekmek, Türkiye 'de insan 
haklarının ağır biçimde çiğ
neoişini örtbas etmek için 
bu yola başvurduğu dile ge
tiriliyor ve şöyle deniyor: 

"Osmanlı İmparatorlu-
ğu 'nun Balkanlar ve birçok 
Arap ülkesi üzerindeki yüz
lerce yıl süren despot yöne
timi iyi bilinen birşeydir. 

Türk hükümeti, 1,5 milyon 
Ermeniye karşı işlenen soy
kırım suçunu, bu tarihi ger
çeği bile bugüne kadar inkar 
etmeye devam etti. Türkiye, 
1 O yılı aşkın süreden beri, 
Birleşmiş Milletler'in bir 
üyesi olan bağımsız ve taraf
sız Kıbrıs Cumhuriyeti 'nin 
geniş bir bölümünü işgal al-

22 Ekim'de Genel Kurul'- tında tutuyor. Türkiye, ulu
da konuşan faşist rejimin sal sorunun çözümü konu
başbakanı özal'ın, Bulgaris- sundu kötü bir örnek teşkil 
tan 'a yönelik suçlamalan ediyor; o, yıllardan beri 1 O 

milyonu aşkın Kürt, milyon
üzerine, Bulgaristan Halk larca Arap ve diğer azınlık 
Cumhuriyeti'nin Birleşmiş- gruplar üzerinde zalimce bir 
Milletler Daimi Temsilciliği baskı ve asimilasyon politi-

kası izliyor. Onlar, kendi 
ulusal varlıklarından söz et
me, kendi anadillerini kul
lanma hakkından bile yok
sun kılınmış/ardır. Binlerce 
Türk aydını, barışseveri, 

halklar arasında kültür köp
rusu oluşturan sanatçılar 

baskının hedefleri arasında
dır. Türk basınının verilerine 
göre bugün Türkiye hapisha
nelerinde 80 bin politik tu
tuklu var. Bunlardan 400 '
den fazlasına idam cezası ve
rilmiştir. Binlerce politik 
tutuklu, sendikacı ve aydın 
ideolojik görüşlerinden dola
yı ağır işkence görmüş ve 
ağır cezaZara mahkum edil
mişlerdir. Beş milyon Türk 
yurttaşı temel bir hak olan 
çalışma hakkından yoksun
dur, işsizdir. 

"İşte günümüz Türkiye 'si
nin bütün bu gizlenemez ger
çeklerden dayalıdır ki Türk 
hükümeti, onları dünya ve 
bizzat kendi kamuoyundan 
saklamak ıçın, kitlelerin 
dikkatini boş iddialarla baş
ka yana çekmeye çabalıyor 
ve Bulgaristan Halk Cumhu
riyeti 'ni suçlamaya kalkı

yor." 

UNESCO'NUN 23.DÖNEM TOPLANTISI 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Kül

tür örgütü'nün (UNESCO) 23. dönem 
toplantısı 9 Ekim 'de Bulgaristan 'ın baş
kenti Sofya'da toplandı ve bir ay süreyle 
devam etti. 

Partimiz, toplantı başkanlığına ve dele
gelere Kürt halkının durumuna ilişkin ola
rak bir çağrı iletti. Çağrı'da sömürgeci 
faşist yönetimin Türkiye Kürdistanı halkı
mızın dili, tarihi, kültürü üzerindeki ağır 
baskıları, izlediği asimilasyon politikası, 
kültürel değerlerin yok edilmesi örnekle
riyle dile getirildi. Bu uygulamanın Bir
leşmiş Milletler ilkelerine aykırı olduğu, 
UNESCO 'nun bu duruma seyirci kalma
ması gerektiği belirtildi ve halkımızın kül
tür alanındaki istemlerine ve çalışmalarına 
dayanışma gösterilmesi istendi. 

Toplantı nedeniyle Sofya 'ya giden bir 
Parti temsilcimiz, çeşitli ülkelerin delegas
yonlarıyla görüştü ve çağrtmıza destek ol
malannı istedi. Birçok delege başvurumu
zu anlayışla karşıladıklannı, Kürt halkının 
haklı istemlerinin UNESKO 'nun gündemi
ne getirilmesi, tartışılması ve uluslararası 
yasaları çiğneyen Türk hükümetine baskı 
yapılması için çaba göstereceklerini be
lirttiler. 

UNESCO, uluslararası alanda bilim ve 
kültürün gelişmesine, önemli katkılar yap-

tı ve etkili, :r aygın bir orgi.ıtlcr.:mı.: d ... ;.'- :ı i
ne ulaştı. Ancak Birleşmiş Milletler'de 
sosyalist ülkelerin ve anti-emperyalist bir 
politika izleyen diğer ülkelerin ağırlığının 
artması, örgütün ilerici yöndeki çabalan 
ABD emperyalistlerini rahatsız etti. Sal
dırgan Reagan yönetimi, UNESCO 'ya 
yaptığı yardımı kesti. Bu nedenle örgüt, 
son toplantısında masraflannı yüzde 25 
oranında kısma karan aldı. Bu da ABD 
emperyalistlerinin eğitim, bilim ve kültür 
düşmanlığının bir başka örneği oldu. 

PEŞTE TOPLANTISINDA TüRK 
F AŞİ ST REJiMi SUÇLANDI 

Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Sözleş
mesini (Helsinki Sözleşmesi) imzalamış 

olan 35 ülkenin hükümetler düzeyinde 
temsilcilerinin katıldığı bir toplantı, geçti
ğimiz Ekim ayında Macaristan 'ın başkenti 
Budapeşte 'de yapıldı. 

Uluslararası İnsan Haklan Helsinki Fe
derasyonu adlı örgüt bu toplantıya sundu
ğu bir çağrıda Türkiye 'de basın özgürlüğü
nün, akademik özgürlüklerin çiğnendiğini, 
yüzlerce profesörün işlerinden u7.aklaştı
nldığını, Kürt halkının baskı altında tutul
duğunu belirtti ve bu duruma son veril
mesini istedi. 
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Rôpel 10 

FASiZMiN ÖZGUR • 

VUR TT AŞLARI .. 

Değerli Yoldaşlar, 
Size beylik birkaç bur

juva yazarının, konforlu kö
şelerindeki tatlı "demokra
si "leriyle ilgili yazmak isti
yorum. 

"Türkiye Cumhuriyeti" 
devleti, "eski ve köklü dev
let", şanına yaraşır bir zera
fet içinde muazzam "de
mokrasi"sini can havliyle 
korumaya devam ediyor. 

Evren-özal çetesinin her 
adımında bu telaş gözleni
yor. Bu "köklü" devletin 
sahipleri, teorisyenleri, saş
kın sözcüleri yalan bulmak
ta da artık sıkıntı çekiyor
lar. Her sıradan insan, böyle 
başarısız, çuvala sığmaz ya
lanların, sahibine -sonradan 
değil- hemen zarar verece
ğini bilir. Yani ancak umut
suzluk ve çöküntü durumun
da böyle yalaniara sığınılır. 

Bakın, devletin göbeğin
deki sermaye çevrelerinin 
hesapsız paralarının zoruyla 
-hem de sola açık, demokrat 
havası verilerek- 12 Eylül 
darbesinden sonra piyasaya 
sürülen Güneş Gazetesi'nin 
başyazarı Güneri Cıvaoğlu, 
kara çerçeveli köşesinde 
şöyle bir manzara çiziyor: 

"Türkiye, komşuları ara
sında, Yunanistan hariç, 
demokrasiyle yönetilen tek 
ülke. Avrupa'nın bitiminden 
Pasifik'e kadar -Hindistan'ın 
kendine özgü demokratik 
yönetimi dışında Japonya'
ya kadar- tek demokrasi 
Türkiye .. Ve demokrasi ge
lişmiş toplumların rejimi ol
masına karşın Türkiye milli 
geliri 1000 dolar dolayların
da kalan demokrasiyle yöne
tilen tek ülke .. " 

Ertesi günkü yazısını da 
şöyle bitiriyor, bu keyfi 
yerinde adam: 

"Demokrasi güzel şey. 
Her şey hoşgörü içinde ko
n uşuluyor, tartışılıyor, 

''Yazabiliyoruz ... 
''Yazabilir miydik?'' 
Tabi sayın "baş yazar"! 

Halkın anasını ağiatan fa
şizm altında ne kadar öz
gürsün! Demokrasi dediğin 
böyle olmalı .. İş derdin yok, 
kira derdin yok, beslenme 
derdin yok. Çoluğunun, ço
cuğunun geleceği önünde 
herşey serili.. Açlıktan söz 
edip ''toplumu sınıfiara bö-

lenler", baskılardan söz edip 
"vatan hainliği yapanlar" ise 
zindandalar; i pe çekiliyor, 
kurşuna diziliyorlar. "Doğu 
ve Güneydoğu Bölgemizde" 
Kürtçe müzik dolu bir teyp 
kaseti veya Kürtçe yazılı bir 
gazeteyi bulunduranlar 8 
yıldan 15 yıla varan hapis 
cezalarıyla, o güzel demok
rasiınİzin neşeli hapishanele
rine gömüldüler. Birçoğu iş
kencelerde can verdi. Onları 
biryana bırakalım, "bir daha 
böyle suçları işleme kimse 
cesaret etmesin diye" öldü
rülen, sakat edilen insanların 
haddi hesabı yok. 

Bu insanlar da "hoş hoş 
konuşup tartışıyorlar" mı, 
yoksa, onlar buna yeltendik
lerinde birer "bölücü" ve 
"eşkiya" mı oluyorlar? .. 

Tabi, böyle bir demokra
si seni sarhoş eder Cıvaoğlu! 
Deli divane de eder. 

Oysa, söylediklerine ken
din de inanmıyorsun. "A
ma hoş hoş konuşuyor, tar
taşıyorsun". Çünkü bu tatlı 
''demokrasi' 'nin hesabının, 
senin o renkli köşene yerleş
tirdiğİn yalanlar kadar basit 
olmadığını biliyorsun. İşte 
seni ürküten, ödünü koparan 
budur. Gölde boğulan biri 
de köpüklere sarılır. 

Yılların "solcu"su Uğur 
Mumcu da demokrasi konu
sunda yazıyor. Bu "kork
maz" yazar, büyük bir "me
deni cesaret"le, "Cumhur
başkanımız sayın Kenan Ev
ren"in "birkaç nokta"sına 
karşı çıktığı yazısının sonu
nu şöyle getiriyor: 

''Ulusal kurtuluş savaşıy
la temelleri atılan cumhuri
yetimizin "ikinci sınıf de
mokrasi sayılması bizleri yü
reklerimizden yaralıyor' '. 

Ne de yufka, dayanmaz 
ve zarif bir yürek! Beş yıldır 
halkı, Mumcu 'nun cumhuri
yeti tarihi boyunca görülme
miş biçimde soyup soğana 
çeviren, zulüm altında inle
ten, bu aşağılık kanlı rejim 
yüzünden, "ikinci sınıf de
mokrasi" damgasını yiyo
ruz. Oysa biraz gayret edil
se, birinci sınıf demokrasi 
olunacak! Doğrusu, Hitler 
ve Mussolini'nin kurduğu 
rejimierin ikinci sınıf de-

mokrasi olduğunu bugüne 
kadar bilmiyorduk. Sağola
sın bay Mumcu, kültürümüz 
gelişti! 

Ancak, yüreğinin bu denli, 
yaralanmasını anlıyamadık. 
Demokrasi olusn da, varsın 
ikinci sınıf olusun, sosyalist 
ülkelerdeki gibi "diktatör
lük" olmasın da .. 

Hürriyet Gazetesi'nin Ok
tay Ekşi'si de, ABD'nin Ni
karagua konusundaki ''terö
re karşı terör" biçimindeki 
saldırgan tutumunu sözde 
eleştirerek şunları söylüyor. 

"Doğrusu ilk bakışta çok 
dinamik ve güçlü bir devlete 
yakışan gibi görünüyor. 

"öyle ya, bunca yıldır 
40'ı aşkın diplomatımız Er
meni teröristler tarafından 
öldürüldü. Her defasında 
"Türk devleti güçlüdür, bu 
alçakça cinayetierin intika
mını alacaktır" türünden laf
lar edildi. "Hangisinin hesa
bı görüldü" diye soran bir 
Türk vatandaşı da eminiz 
kendi devletinden böyle bir 
karar beklerdi. 

"Oysa bize kalırsa Türki
ye Cumhuriyeti'nin bu yola 
gitmemiş olması çok daha 
doğrudur. Gerçekten "eski 
ve Köklü bir devlet" olmanın 
gereğine bizimki daha uy
gundur. Çünkü Türkiye'nin
ki, çözümleri "hukuk kural
ları içinde arıyan" bir tavır
dır". 

insan sanır ki bu sayın 
gazeteci Türkiye'de değil de 
uzak bir gezegende yaşıyor. 
Ne kadar barışçı ve "hukuk 
kurallarına bağlı" bir ülke
nin yurttaşı! .. "Eski ve kök
lü bir devlet"in. 

Ama o, sözkonusu "eski 
ve köklü devlet"in, bir mil
yonu aşkın Ermeni 'yi kılıç
tan geçirdiğini nasılsa unu
tuyor.. Kürt halkına karşı 
işlenen bir dizi jenosidi de. 
Eskiyi bir yana bırakalım, 
beş yıldır, bu "eski ve kök
lü devlet"te olan bitenlerin 
de hiç farkında değil. Sanki 
gazete bile okumayan dün
yayla ilgisiz bir yurttaş veya 
mağarasına kapanmış bir 
derviş.. öyle olmasa, elbet 
bu "eski ve köklü devlet"in 
zindanlarında, karakolların
da, kışialarında beş yıldır 
neler olup bittiğini, arşı ala
ya çıkan insan iniltilerini, 
cesetleri, cop sokulan erkek
leri, ırza geçilen kadınları 
yani bütün bu "hukuk ku
ralları içindeki" çözümleri 
bilirdi .. 

Be alçak, sen ve o, kanlı, 

RiyaAzadi 

barbar bir tarih üzerinde ku
rulu "eski ve köklü" devle
tin, eğer bugün de fırsat bul
saydınız, geriye kalan bir
kaç milyon Ermeniyi de 
tümden kılıçtan geçirirdiniz. 
Elinizi uzatacağınız yerde 
daha çok ateş olduğunu it 
gibi biliyorsunuz. Sen kime 
maval okuyorsun! 

Bunlar Türkiye'de yazar, 
gazeteci, adam sayılan kişi
ler. İnsanın midesi bulanı-
yor. GIRAN-Kürdistan 

KADlNLAR •• 
(Baş tarafı 2. sayfada) 

dönemde yeni bir yalan 
kampanyası başlatıldı. Falan, 
falan kişiler bu saldırı sıra
sında öldürülmüşler. Ve ce
nazeleri orada gömülmüş. 
Bu tutmayınca, yalanları or
taya çıkınca, bu kez yok İ
ran'da öldürülmüşler .. Yok 
Lübnan'da İsrail saldırısı sı
rasında ölmüşler... Kısaca
sı Orta Doğu'da nerde ne 
olduysa mutlaka eşlerimizin 
orada oldukları ve orada öl
dürüldükleri yalanı habire 
tekrarlandı. Evierimize gelip 
bu yalanları yüzümüze söy
ledikten sonra, dışarıya bu
nu yayıyorlar ve kitlelere 
anlatıyorlardı. 

ölüm olayı bittikten son
ra eşkiyalık efsanesini baş
lattılar. Bu kez eşlerimiz bi
rer eşkiya ve haydut yapıldı. 
"Sınırda yol ke'siyorlar. 
Kamyonları soyuyorlar. Ge
celeri şehre inip gündüzleri 
dağlara çıkıyorlar. Bize ne 
zaman eve geldiklerini söyle
yeceksiniz. Size haber geli
yor, nerededirler? Haber ge
tiren kimdir, söyleyin ba
kalım". Bilmediğimizi ve 
haberimizin olmadığını söy
lüyoruz; bu kez hakaretler 
başlıyor, onurumuzla oy
nanıyor. Küçük çocukları
mıza bağırıp çağırıyorlar, 
onlardan bilgi almaya çalı
şıyorlar. 

Bütün bu bizlere yapılan
larla neler amaçlanıyordu? 
Bize göre, birincisi, bizim di
rencimizi kırmak, bizleri eş
lerimize karşı oluşturmak ve 
onların mücadelesine kara 
çalmak istiyorlardı. İkincisi, 
onların kitleler içindeki say
gınlığını kırmak, birer hay
dut ve cani gibi göstermekti. 
Fakat bütün haskılara karşı 
bizi yıldıramadılar. Hem a
ile çevremizde, hem de dı
şarda onların devrimci onur
larını çiğnettirmedik. üze
rimize düşeni yaptık. 

RIHAN 
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DEMEK HİTLER YASIYOR .. 
Kimileri Hitler'in ölümü üstüne efsanevi bir perde çekti

ler. Zaman zaman da Hitler'in sağ olduğuna, hala yaşadığı
na ilişkin sansasyonel haberler çıkar basında. Şimdilerde 

bu tür heberlere inanan saflar pek yok. Yok ama, Hitler 
gerçekte yaşıyor! 

Yalnızca kovboy eskisi Reagan ve onun ingiltere'deki, 
Federal Almanya'daki, Fransa'daki yamakları, bu çok teh
likeli savaş akbabaları, ya da ormanlarda adam öldürme ta
limleri yapan Neo Naziler, ellerindeki zincirlerle hergün şu 
ya da bu ülkede ortaya çıkıp yabancılara saldıran kel ka
falılar değil bizi bu sonuca götüren. Hitler'in yaşadığının 
en ciddi kanıtı, bizzat şu "özgür, demokrat ve de federal" 
Alman devletinin bazı çok sayın yargıçlarıdır. 

Örneğin Berlin'deki Yüksek idari Mahkeme'nin şu kara
rına bir bakın: Bu mahkemenin sayın yargıçları Türkiye'de 
işkencenin geleneksel olarak varolduğunu kabul ediyorlar. 
Ama bu nedenle de onu doğal sayıyorlar ve ahlaka aykırı 
olmadığmı ileri sürüyorlar. Bu sayın yargıçlara göre, sözko
nusu işkence, devlet düzenini sağlamak için yasalara karşı 
çıkanlara uygulanmaktadır ve suç sayılamaz .. Yine Türki
ye'de çocuk eğitimi için de zor kullanımı gelenektenmiş .. 

Bu mantıkla hareket eden mahkeme, iltica için başvuran 
kişinin, eğer Türkiye'ye dönerse işkence görebileceğini ka
bul ettiği halde, onun iltica istemini kabul için bir neden 
görmüyor. 

Ne dersiniz, işkenceyi başka halklar için doğal ve ahlaka 
uygun bulan bu adamlara? Bunlar üstelik sıradan insanlar 
değil, hukuk eğitimi görmüşler. Bunlar apaçık ırkçı değil 
mi? Bunlar Türkiye'deki faşist rejimin avukatlığını yapmı
yorlar mı? Bunlar yaşıyan, canlı birer Hitler değiller mi? 

• 
Alman halkı faşizmin acı izlerini henüz tümüyle sileme

di. Öyle az buz değil, 600.000 Alman, Nazi zulmünden ka
çarak başka ülkelerde mülteci durumuna düşmüştü. Ama 
şimdi birçok kişi bu günleri unutmuş görünüyor. Kohl 
hükümeti, politik kişilerin sığınma istemlerini önlemek için 
bir dizi gerici kararlar aldı. Federal Almanya iltica istemle
rini en az kabul eden ülkelerin başında geliyor. 

Bir de şu karara bakın: Federal Almanya'nın Aachen 
Şehir idaresi, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı'ndan gelen 
sığınınacılara yapılan sosyal yardımı % 20 oranında azalta
maya karar vermiş. Nedeni ise şöyle izah ediliyor: "Bu ki
şilerin beslenme gereksinmeleri düşük"! Ayrıca Kürt olan
larına taşıt parasını da kesmişler. Buna da gerekçe olarak, 
onların zaten yaya yürüdükleri, taşıt parasına gerek duyma
dıklarıdır ı.. 

işte size, akıllara durgunluk verecek cinsten bir ırkçılık 
örneği. 

Şimdi söyleyin bakalım, Hitler öldü mü? Hayır, o, söz
konusu yargıçlarda, şehir idaresi üyelerinde yaşıyor. Bu ki
şiler, eğer bugün Asya ve Afrika'dan gelmiş yabancıları, 

mültecileri, göçmen işçileri fırınlara atmıyorlarsa, bu, Hit
ler'den veya Nazi döneminin tüm o canavarlarından daha 
yufka yürekli oldukları için değil, güçleri yetmediği içindir. 

F. Almanya'da bütün bunlar oluyor. Danimarka'da kel 
kafalı saldırgan gençler yabancılara savaş ilan ediyorlar ve 
pervasızca bir cinayet salgını başlatıyorlar. Fransa'da, diğer 
bir dizi Batı Avrupa ülkesinde de durum farklı değil. 

Bu ülkelerin demokrasi güçleri uyanık olmak zorunda. 
Çünkü bu gelişmelerin acısını yalnız yabancılar değil, belki 
en çok da onlar çekeceklerdir. 

Götebory'de Kürt Halkının üstündeki Zulüm Protesto Edildi 
• • • 

FASlST REJIME BIR SAMAR 

Kitleleri açlığa, sefalete 
iten, zulüm çarkını amansız
ca işletmeye devam eden fa
şist rejim, bir yandan da, 
benzer zorba rejimierin yap
tığı gibi, kitlelerin dikkatini 
futbol alanlarına çekmek, 
onlara, meşin top heyeca
nıyla sıkıntılarını unuttur
mak istiyor. 

Ne var ki, bu konuda da 
faşist çetenin işleri pek rast 
gitmiyor. 'Ata sporu" gü
reşte, uluslararası yarışma
larda, çoğu zaman Türkiye 
ekibi bir bronz madalya bile 
atamadan dönüyor. Futbol
da ise şuna buna 3-0, 5-0, 
hatta 8-0 yenilmek artık do
ğal birşey haline geldi. 

Durum böyle olunca, 
"Türk'ün gücü-kuvveti" ve 
soy-sop üstünlüğü üstüne ku
rulu palavralar da balon gibi 
sönüp gitmekte. 

• • • 
Böyle olmasa, şovenizmi 

kışkırtmak için, soy-sop üs
tünlüğü üzerine bunca pro
paganda yapan faşist rejim, 
kendine kimbilir ne paylar 
çıkarırdı. Nitekim Fener
bahçe'nin ve Galatasaray'ın, 
Avrupa kupalarının ilk tu
runda sağladıkları başarı on
lara cesaret verdi. Dünyanın 
gürültüsünü kopardılar. 

23 Ekim' de İ~ eç 'in Gö
tebory kentinde yapılan Fe
nerbahçe-Götebory maçına 

alayu vala ile hazırlanmışlar
dı. Ne var ki bu maç, yalnız 
Fenerbahçe nin kupa umu
dunu söndürmekle kalmadı, 
aynı zamanda faşist rejime 
karşı güçlü bir protestoya 
sahne oldu. O, Kürt yurtse
verlerinden, işçilerdenönem
li bir şamar daha yedi. 

Maç devam ederken tel
örgüleri aşıp sahaya giren 

TKSP, PPKK ve KUK sem
patizanlarından oluşan bir 
grup Kürt yurtseveri bir 
yandan Kürt ulusal bayrağı
nı, diğer yandan Kürtçe 
"Kürdistan' da Faşist Baskı
lara Son" ve "Yaşasın Kür
distan" pankartlarını açtıla 
Maçı naklen veren Türk spi
keri'nin büyük bir heyecanla 
''Teröristler sahaya giriyor, 
bölücüler geliyor!" biçimin
deki haykırışiarı üzerine 
Türkiye'de televizyon karar
tıldı. Ancak milyonlarca se
yirci bu sözleri duydu. 

Daha sonra bir başka 
grup Türkiye'li ilerici sahaya 
atlayarak ''Zindanlar Boşal
sın, Genel Af!' ' pankartını 
açtılar. 

Bütün bunlar olurken tri
bünlerdeki Kürdistan 'lı ve 
Türkiye 'li yurtseverler ve ile-

riciler anti-faşist sloganlar 
attılar. "Kahrolsun faşizm!" 
"Bıji Kurdıstan" ve benzeri 
sloganlar gür bir şekilde yan
kılandı. 

İsveç basını ve televizyo
nu olaya geniş biçimde yer 
verdi. Faşist rejim ve boyalı 
basın ise~~yenilginin acısı bir 
yana, -zaten kamuoyu bu 
tür yenilgilere alışık- asıl bu 
protesto eyleminden rahat
sız oldu. 

ülkeyi bir zindana çevi
ren faşist rejime ve Kürdis
tanı kendi özel av alanları 
sanan sömürgeci güçlere ra
hat yoktur. Onlar, içerde ve 
dışarda, en ummadıkları an
da ve yerde darbe yemekten 
kurtulamıyacaklar. Dünya
yı onlara iğneli fıçı yapaca
ğız. 

ŞAHAN- İsveç 
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Yüzlerce Yıldır Süregelen Barbarlık 

HAFIZ PAŞA'DAN EVREN PAŞA'YA 
"İkinci gün Hazo'nun bir köyüne 

vardık. Köy bir nevi boşaımıştı. As
kerler köye varır varmaz köyü ateşe ve
rip yaktılar. Yolumuza devam ederek 
diğer köylere gittik. Uğradığımız bü
tün köyler yakıldı. Yakılan köy sayı
sını bilmiyorum. Papur Köyüne vardı
ğımızda diğer köylerin aksine köyün 
insanlarla dolu olduğunu gördük. Kürt
ler damlardan pencerelerden bize ateş 
açtılar. Askerler köyü sardılar. Köye 
girdiğimizde evleri dolu zahirelerle gör
dük. Diğer köylerden kaçan insanlar 
yiyecek ve diğer bazı eşyalarını da 
bu köye taşımış olmalılılar ki evler do
luydu. Köye giren askerler evlere dağıl
dılar. Evlerdeki buğday ambarl~rını 
kırdılar, yağ küplerini parçaladılar. Ev
de ne var, ne yok yerlere atıp birbirine 
karıştırdılar. Bütün eşyaları kırdılar. 
Ele geçirilen bütün insanlar, çocuklar, 
kadınlar, erkek ve yaşlılar kılıçtan ge
çirildi. Manzara tarif edilerniyecek de
recede dehşetliydi. 

"Köyün dışındaki bir tepenin altına 
doğru yürüdüm. Hafız Paşa tepenin al
tındaydı. Askerler, kaçarken yakala
dıkları Kürt çocuklarının, kadınların, 
erkeklerin kesilmiş başlarını, parça
lanmış vücutlarını getiriyor ve her öl
dürdükleri kişi için 50-100 meddiye 
alıyorlardı. Yakalanın Kürt erkek, ka
dın ve çocuklarının çığlıkları insanın 
ciğerini parçalıyordi.i. Ama askerler 
onları zevk! e öldürüyorlardı ... " 

Yukarıdaki satırlar Osmanlı ordu
sunda danışmanlık yapan Alman su
bayı Helmut von Moltke'nin, Siirt İli'
nin Garzan dağından yazmış olduğu 
4 Haziran 1838 tarihli mektuptan a
lınmıştır. Ama muhtemelen buğüne a
it sandınız ... Çünkü bugün de ülkemiz
de benzer manzaralar eksik olmuyor. 
14 7 yıl önce Kürt halkına yapılan bu 
barbarlık ne ilkti, ne de son oldu. O 
günden bu yana Kürt halkı çok daha 
büyük kırımlardan geçti. 

Yoldaşlar, 

Yıllık iznimi Kürdistan 'da geçirdim. 
Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, 
Van, Hakkari yörelerini gezdim. Ina
nılması çok zor olaylara tanık oldum 
ve bu tür olayları başkalarından dinle
dim. Burada bunlardan yalnızca birka
çını aniatmakla yetineceğim. Bunlar, 
Evren-özal çetesinin Kürdistan'da yü
rüttükleri terörün birkaç örneği. ül
kemizde bunun gibi, hergün onlarca, 
yüzlerce olay yaşanıyor. 

işkence Irmağı 

Baykan kasabasının yanından Bitlis 
Çayı geçiyor. Suya elektrik ceryanı 
bağlanmış. işkenceye tabi tutulanları 
buraya getirip suya atıyorlar. Duruma 
göre alçak ya da yüksek gerilimli ce
reyan veriliyor. Kış aylarında su buz 
gibi soğuk olduğu için işkence daha 

da çekilmez hal alıyor. Bunlar ço~u 
zaman halkın gözü önünde yapılıyor, 
gözdağı olsun diye ... 

Bir süre önce 19 yaşlarında Mehmet 
Gülümser adlı bir genç ırmakta olta ile 
balık avlıyor. Bir jandarma gelip balık
ları istiyor. Mehmet balıkları vermeyin
ce jandarma gidip yüksek gerilimli ce
reyanı suya veriyor. Yarı-çıplak du
rumda suyun içinde olan genç çırpına
rak can veriyor. Olayı Irmak kenarın
daki di~er köylüler görüyorlar. Jandar
maya verilen ceza ise, "güvenli~i nede
niyle" başka yere gönderilmek oluyor. 

Yine Baykan'da 3-4 çocuk babası 
yine Mehmet adındaki bir köylüyü ka
rakola götürüyorlar. Birkaç saat sonra 
ırınağa indiriyorlar. Orada işkenceye 
tabi tutuluyor, adam kendinden geçi
yor. Suyun kenarına bırakıp çarşıya 
geliyorlar. Kahvede kağıt oynayanlara, 
birinin ırmak kenarında baygın yattı
ğını, gidip oradan almalarını söylüyor
lar. Adamın yakınları onu doktora 
götürüderken yolda ölüyor. 

Yeni Doğan Bebeği Ayak 
Altında Ezdiler 

Bitlis'in Hasan Köyünde bir tanıdı
ğıını ziyarete gitmiştim. Bana şu olayı 
anlattılar: Bir süre önce köyden Halil 
adlı kişi teröristlere yiyecek veriyor 
diye karakola götürülüp işkence edi
liyor. Adam bir fırsatını bulup kaçı
yor. Jandarma bu kez de adamın ha
mile karısını götürüyor. Ona da işkence 
ediyorlar, alçakça hakaretler yapıp bı
rakıyorlar. Adam bir gece köye gelip 
karısını da dağa, saklandığı mağaraya 
götürüyor. Bir süre sonra kadın doğum 
sancıları çekiyor. Çaresiz kalan adam
cağız köye inip gizlice ebenin evine 
gidiyor. Ebeyle birlikte yola çıkıyor
lar. Kendisine telsiz verilmiş ve 
ihbarcılıkla görevlendirilmiş köy muh
tarı durumu fark ediyor ve hemen ka
rakola bildiriyor. Jandarmalar onları 
gecenin karanlığında izliyorlar. Mağa
raya, doğumdan hemen sonra baskın 
yapıyorlar. önce yeni doğan bebeği 
anne ve babasının gözleri önünde a
yaklarıyla ezerek öldürüyorlar. Sonra 
da anne ve babayı kurşuna diziyorlar. 
Ebe ise zorla getirildiğini söyleyerek 
ölümden kurtuluyor. 

Bize Yapılanları Anlatamam 

Eruh'da, işkenceden sakat kalmış 
bir tanıdığım ve karısı bana şunları 
anlattılar: 

"Asker köyümüze girdi. Kadın ve 
erkekleri köy meydanına topladılar. 
Kadınları anadan doğma soydular, er
keklerin karşısına getirip sıraladılar. 
Daha sonra bizi onların sırtına binme
ye zorladılar. Ferhat adlı bir genç ken
dini kaybedip askerlere saldırdı. Onu 

hemen oracıkta kurşuna dizdiler. Bize 
coplarla, tekme ve dipçiklerle vurup 
kadınların sırtına binmeye zorladılar. 
Ben dayanarnayıp bağırdım: "Sizde 
hiç din-iman, insanlık yok mu?" üze
rime öyle çullandılar ki ne olduğunu 
anlayamadan bayılmışım. Gözümü ka
ranlık bir odada açtım. Yan odalardan 
çığlıklar geliyordu. 38 gün sürekli ola
rak işkenceye tabi tutuldum Bizim 
köyden kadınlı-erkekli birçok kişi iş
kenceye getirilmişti. Bize yapılanların 
tümünü anlatamam. Kadınların ırzına 
geçmekten bize cop sokmaya kadar 
hertürlü i~rençliği yaptılar." 

"Bazılarımızı serbest bıraktılar. Kö
ye döndük. Ama bize rahat vermiyor
lar. Hemen hergün helikopterlerle geli
yorlar. Köyde yaşam dayanılmaz hal 
aldı. Birçok köylü terkedip gidiyor. Er
kek ve kadınların bir bölümü, sakat 
olmayanlar dağa çıktılar. Ben de ka
rımla beraber dağa çıkacaktım. Ama 
gördüğün gibi, doğru dürüst yere ba
samıyorum. Onun için biz de çıkıp 
şehre geldik. Burada perişanız, ama 
hiç değilse işkence görmüyoruz. E
ğer iyileşir, ayağıını doğru dürüst 
yere basarsam, bir dakika bile dur
ınarn dağa çıkarım. Kürt olduğunu 
artık herkes anladı. Ben politikadan 
anlamam. Bildiğim birşey varsa dağa 
çıkanların çoğu benim gibidirler. Ka
hırlarından dağa çıkmışlardır." 

Yakıcı Güneşin Altında 

Siirt'de bir akrabaının evinde dört 
gün kaldım. Oradan askeri birliğin he
likopter alanı iyi görünüyor. Olan bi
tenleri gizlice seyrettim. Gördüklerim 
dehşet vericiydi. 

Alana hergün helikopterler habire i
nip kalkıyordu. Her inen helikopter
den, silahlı komandolar arasında gözle
ri ve elleri bağlı, yırtık elbiseli köylüler 
perişan bir halde çıkarılıyordu. Bunlar 
daha iner inmez bir tekme, dipçik, cop 
yağmuruna tutuluyordu. Yere düşenie
rin üzerine iki üç kişi birden çullanıyor
du. Sürüklenerek ve dövüle dövüle yan
daki ormana götürülüyorlardı. Gidenler 
bir daha geri gelmiyor ve orada ne ol
duklarını bilinmiyordu. 

Bir sabah yine helikopter sesiyle u
yandım. Bir kadın ve iki erkek indirdi
ler. Erkekleri döve döve ormana götü
rüdüler. Yürüyecek halleri yoktu, dü
şüp kalkıyorlardı. Kadını ise, helikop
terden indirir indirmez çırılçıplak so
yup ellerini arkadan bağladılar. Ora
da, yakıcı güneşin önünde ayaküstü 
beklettiler. Bu cehennemi sıcaklıkta 
öyle tuttular. Başına bırakılan nöbet
çiler arada bir değişiyordu. Kadının 
her diz çöküşünde veya düşüşünde 
dipçiklerle dövüyorlar, saçını çekip 
kaldırıyorlardı. 
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Riya Azadi 

GÜNEY AFRiKA .. 
(Baş tarafı 16. sayfada) 

mışlardır. Yine Güney Afrika öğrenci 
örgütü ile Güney Afrika Sendikalar 
Kongresi'nin çalışmaları da yasaklan· 
mıştır. 

Irkçı yönetim, Güney Afrika'da o· 
luşturduğu 10 ayrı yerleşim birimine 
(Homeland) siyahları zorla doldurmuş 
ve onların buradan başka bir yurtluğa 
veya beyazların oturduğu yere geçme
lerini yasaklamıştır. Her siyah bu yurt
luğa ilişkin bir belge taşır. Polis sordu
ğunda bu belgeyi göstermeyenler der
hal tutuklanırlar. 

Irkçı Botha rejimi, sözde bu yurt
luklardan dört tanesine bağımsızlık (!) 
tanımıştır. Ne var ki, kendilerine ba
ğımsızlık ihsan edilen bu toplama 
kampları insanlarının da seyahat etme 
hakları yoktur ve bunlar da Güney Af
rika vatandaşlığından yararlanamıyor

lar. Bu birimlerde, sözde siyahların ye
rel seçim hakları var, ama yerel yöneti
ciler bile, şimdiye kadar hep ırkçı re
jim tarafından atandılar. 

lrkçı Rejime Karşı Kitlesel 
lVIuhalefet Büyüyor 

Buna karşılık, siyah halkın mücade
lesi başından bugüne durmadı; silahlı, 

Helikopterler yeni insanlar getiri
yordu. Gelen kadın ve erkekler onun 
yanından geçiriliyor, kadının halini gö
rüp başlarını çevirenler hemen dipçiği 
yiyorlardı. 

lkindiye doğru kadın dayanarna
yıp yığıldı ve nöbetcinin insafsızca da
yağma rağmen bir daha ayağa kalkma
dı. Akşam üzeri, yerden sürükleyerek 
ormana götürdüler. 

Bir Asker Anlatıyor: 

"İnsanlığımızdan U tanıyoruz" .. 

Bölgede askerlik yapan iki askerle 
uzun bir yolculuk yaptık. Biri Bolu'lu, 
diğeri İstanbul 'lu idi. İkisi de defalar
ca helikopterlerle köy baskıniarına ka
tılmış, tanklada köyleri çevirmiş, köy 
halkına yapılan toplu işkencelere katıl
mışlardı. Bunu kendileri itiraf ettiler. 

Otobüste yanyana oturuyorduk. 
Lokantada birlikte yemek yedik ve ko
nuştuk. Bana açıldılar. Hele İstanbul'
lu olanı iyice içini boşalttı. Şöyle di
yordu: 

" Biz tanık olduğumuz zulmü öm
rümüz boyunca unutamayız. Kürtleri 
gördügürnde yüzlerine bakmaktan uta
nıyorum. Aslına bakarsan, tüm insanla
rın yüzüne bakmaktan, kendi insanlı
ğırndan utanç duyuyorum. Ve birçok 
askerin durumu benim gibi. Biz de na
mus sahibiyiz. Bizim de anamız, bacı
mız, karımız var. Sözde biz vatanda
şın malını, canını, namusunu korumak 
için askerlik yapıp vatan borcunu ödü
yoruz. Oysa tam tersi. Vatandaşları-

silahsız çeşitli biçimlerde sürüp geldi. 
1960-1970 yılları arasında ırkçı uy

gulamalara karşı çıkan 4,5 milyon in
san cezalandırıldı. 

lrkçı beyaz azınlık rejimi, idam ce
zalarını uygulamakta da baş sırayı alı
yor. 1978-1980 yılları arasında idam e
dilenlerin sayısı 130'dur. 1981 'de ise 
57 kişi idam edildi. 

Gerek Güney Afrika'da, gerekse u
luslararası planda ırkçı rejime karşı 

güçlü bir muhalefet gelişiyor. Uluslar
arası devrimci, demokrat, barışsever ve 
humaniter güçlerin yükselttiği dayanış
ma eylemleri, çeşitli ülkelerin ekono
mik ve siyasal nitelikteki boykot karar
ları, Birleşmiş Milletler'de bu rejimin 
tecriti için yapılan çalışmalar, 30 mil
yon siyahın, beyaz emekçilerin de des
teğini alarak ülke zemininde yürüttüğü 
özgürlük mücadelesi iie birleşerek Bot
ha rejimini zorlamakta ve onu köşeye 
sıkıştırmaktadır. Irkçı rejimin bütün 
yasaklarına rağmen, bu mücadeleye 
doğru, sağlıklı hedefler gösteren Afri
ka Ulusal Kongresi, Güney Afrika Ko
münist Partisi, Sendikalar ve gençlik 
örgütleri, kararlı bir şekilde mücadeleyi 
sürdürüyorlar. 

İllegal olarak r;,ücadeleyi sürdüren 
örgütlerin yanısıra, 1983'te 700'e ya
kın demokratik örgütün katılımı ile ku-

mızın namusunu beş paralık ediyoruz, 
caniarına kıyıyoruz. Şunu da biliyoruz 
ki namusunu beş paralık ettiğimiz in
sanın namusundan gerçekte hiçbir 
şey eksilmiyor, bizim namusumuz beş 
paralık oluyor. 

"Birçok Kürt köyünü bastık. Köy
lüleri kadın erkek, genç yaşlı demeden 
sıra dayağından geçirdik. Kadınları çı
rılçıplak soyduk. Genç kız ve kadınla
rın ırzına geçildi. Kadınlar ve köylüler 
utançlarından bu tür olayları kimseye 
anlatmıyorlar. Olmadık işkenceler ve 
namussuzluklar yapıldı. Yapılanları an
latmaktan utanç duyuyoruz. 

"Genç bir adamın gözünün önünde 
kansına tecavüz edildi. Adam çılgına 

döndü. Dünyada ne kadar küfıir varsa 
hepsini saydı. Bir assubay karşısına 

çöktü, vuracaktı onu. Ama yüzbaşı 

bırakmadı. "Sen onu vurursan kurtu
lur gider. Bırak yaşasın, ömrü boyun
ca bu salıneyi hatırıayıp azap çeksin" 
dedi. 

"Zaman zaman bunalıma düşerek 
subayları vurmak istedim, ama yapa
madım. Askerlerin çoğu subaylardan 
nefret ediyor. İçimizden birçoğu iş
kence yapmakta gevşek davrandığı i
çin dayak yediler. 

"Kim olsa dayanamaz. Böylesi bas
kılar karşısında Kürtler dağa çıkıyor. 
Dağda sadece erkekler değil, kadınlar 
da var. Dağa kaçıp askerleri vuranla
rın binde biri Apocu değil. Bunlar iş
kence görenler, hakarete uğrayanlar

dır. Ama asker onlara rastladığı ve 
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rulan Birleşik Demokratik Cephe, di
ğer güçlerle birlikte bu rejimin yıkıl
ması için etkin bir çalışma yürütüyor. 
lrkçı rejimin verilerine göre bu ülkede 
halkın üçte ikisi mücadelenin yanında
dır. 

Şu andaki mücadele siyahtarla be
yazlar arasındaki bir kavgadan öte, be
yaz emekçilerin de, siyah sınıf kardeş
leriyle birlikte ırkçı rejime karşı yük
selttikleri bir mücadeledir. 

1984 Eylül ayından bu yana 600'
den fazla kişinin öldürülmesine, binler
cesinin zindanlara doldurulmasına, 36 
yerleşim yerinde sıkıyönetim ilan edil
mesine rağmen Güney Afrika emekçi 
halkının mücadelesi durdurulamadı. 

Onlar, grevler, toplu ayaklanmalar ve 
barikat savaşlarıyla ırkçı rejime darbe 
üstüne darbe vuruyorlar. 

Güney Afrika halkı ırkçı Botha reji
minin ve onun ağa-babası emperyalist 
güçlerin planlarını bozacaktır. O, haklı 
olduğu bu savaşta er geç zafere ulaşa
cak. Güney Afrika'da yayılan ve hızla
nan ayaklanma ateşi, bu zaferin geç 
kalmıyacağını gösteriyor. 

Not: Bu yazının hazırlanılışında şu 

kaynaklardan yararlanıldı: 
1. Neue Zeit, sayı 33,36 - 1985 
2. Horizont, sayı 9, Eylül 1985 
3. AIB, sayı 5, Mayıs 1985 

çatıştığı zaman Apocu olduklarını ile
ri sürüyor." 

Birara askerlere, helikopterlerle geti
rilip ormana götürülenler hakkında bil
gileri olup olmadığını sordum. 

"Onların çoğunu öldürüp ırınağa a
tıyorlar" dediler. "Yüzlerce insan öldü
rülüyor, kimsenin ruhu bile duymuyor. 
Yakınları onların geri geleceklerini sa
nıyor, yollarını bekliyorlar. 

"Subaylar bize sıs sık şunu söyler
ler: "Bunlar insan değil, Kürttür. Vu
run, acımayın!" 

*** Yoldaşlar, 

Verdiğim bu örnekler de gösteriyor
ki, bugün halkımıza yapılan zulüm, 
150 yıl öncesinden daha hafif değil. 
General Evren, zorbalıkta, alçaklıkta 

Hafız Paşa'dan aşağı kalmıyor. 

Şunu da belirteyim ki, faşist-sömür
geci rejim, bu kadar zulmü kendisini 
çok güçlü gördüğü için değil, tersine, 
güvensiz olduğu, halkımızdan korktu
ğu için yapıyor. Ama böylece, kendi
sini batağa daha çok sokuyor. 

Kaldığım süre içinde halktan pek
çok insanlarla konuştum, sohbet et
tim. Hareketimizin sempatizanlarıyla 

görüştüm. Edindiğim izienim o ki, sö
mürgeci rejime karşı nefret alttan alta 
büyüyor. Ulusal kurtuluş özlemi kit
leler arasında derinliğine kök salıyor. 
Bu birikimin sömürgeci rejimin sonu
nu getireceği günler uzak değildir. 

Y oldaşça selamlar. 
ROJBARİ - İzmir 
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BATAGA DOGRU HIZLA .. 
(Baş tarafı 1. sayfada) 

Orta Doğu'da bir bunalım halinde 
incirlik hava üssünün ve hatta öteki 
üslerin ABD tarafından dilediği gibi 
kullanılmasına Evren-özal Ekibi tara· 
fında ciddi bir engel çıkarılacağını da 
sanmıyoruz. ABD yalnız onları değil, 
başka Türk hükümetlerini de, çıkarları 
gerektirdiği zaman kale almıyacaktır. 
Daha kısa süre önce bir Mısır uçağını 
zorla Sicilya'daki NATO üssüne indi
ren ABD için, böyle korsanlıklar sorun 
bile değil. Ama ABD bunu tümüyle 
legalleştirmek istiyor. 

Bize kalırsa bu olanak da ABD için 
daha şimdiden legalleştirilmiştir. Çete 
şefi Evren, altı ay kadar önce, Kitleler 
önünde yaptığı konuşmada, Muş ve ö
teki hava alanlarının, gerektiğinde 
ABD çevik güçleri tarafından kullanı
lacağını açıkça dile getirdi. Bu konuda 
gizli anlaşmalar olmasa Evren bunu na
sıl söylerdi? 

ABD'nin istemleri bundan çok daha 
fazladır ve bunlardan bazıları şu anda 
pazarlık konusu bile olmadan gerçek
leşmiş bulunuyor. 

Faşist çete son derece tehlikeli bağ
lantıları kitlelerden, hatta kukla hükü
met ve parlamentodan gizli olarak ka
rara bağlıyor. Örneğin Türkiye'ye yer
leştirilen eskilerine oranla daha uzun 
menzilli füzeler, yeni atom başlıkları 
konusunda kamuoyunun hiçbir haberi 
olmadı. Hatta bunların silolardan çıka
rılarak uçaklara monte edildiği ve te
yakkuz durumuna getirildiği, bir süre 
önce bizzat ABD askeri kaynaklarınca 
açıklandı. Buna rağmen kukla hükü
met, gerçeği hala kitlelerden gizlerneye 
çalışıyor. Oysa bu, Küba krizinden bu 
yana, o dönemde sağlanmış olan bazı 
dengeleri bozan ve Sovyetler Birliği 
ve diğer sosyalist ülkelere karşı ciddi 
bir tehdit teşkil eden yeni bir gelişme
dir. 

Basma sızan bilgilere göre, ABD ve 
NATO Kuvvetleri Komutanı General 
Rogers'in önerisi olarak adlandırılan 
bu plana göre, F-16 uçaklarına monte 
edilecek atom başlıklı füzelerle Sovyet
ler Birliği'nin derinliklerine dalmak ve 
çok daha iç kesimlerdeki hedefleri vur
mak amaçlanıyor. Ancak bu, şu anda 
salt bir öneri mi, yoksa üzerinde anlaş
maya varılmış bir şey mi, bu da ayrı 
bir konu. Netekim Rogers, bu konuda 
da gazetecilerin sorduğu soruları yalan
lamaktan kaçındı. O, buna "son dere
ce gizli askeri sır" diyor. Yani böyle 
tehlikeli girişimler Türkiye ve Kürdis
tan halkı için sır olacak; hatta, bu ne
denle, kukla hükümet ve parlamento 
bile belki onu bilmeyecek .. Oysa Batı'
da, diğer NA TO ülkelerinde böyle ge
lişmeleri parlamentodan ve kamuoyuıı-

dan saklamak olanaksızdır. Nitekim 
Pershing ve Cruise'lerin bu ülkelerin 
topraklarına yerleştirilmesi sözkonusu 
olduğu zaman kamuoyunda büyük tar
tışmalar, tepkiler doğdu. Olup bitenler 
kamuoyundan gizlenmedi. 

Ama Türkiye'de işbirlikçi hükümet
lerin, NATO uşağı generallerin bunları 
halklarımızdan bir sır gibi sakladıkları 
da bir gerçek. 

Sözkonusu gelişmeler, son derece 
tehlikeli yeni bir durum yaratıyor. Tür
kiye'nin, kendi NATO üyeliğine ilişkin 
olarak ileri sürdüğü savunma stratejisi
nin sahteliği bir kez daha ortaya çıkı
yor. Böylece Türkiye, Sovyetler Birliği 
ve diğer sosyalist ülkelere, Ortadoğu'
daki diğer halklara, anti emperyalist ve 
ilerici hareketlere karşı tam anlamıyla 
bir saldırı rampasına dönüşmüş bulu
nuyor. 

Ancak, ABD'nin ve NATO'nun Tür
kiye'ye önerdikleri yalnızca bunlardan 
da ibaret değil. Onlar Türkiye'ye yöne
lik olarak çok yönlü bir hücuma geç
mişler. 

Önce Nikson'un ziyareti sırasında 
baklalar ağızdan çıkarıldı. Nikson, Tür
kiye'ye, Şahlığın yıkılışıyla iran'ın Or
tadoğu'da sona eren jandarmalık rolünü 
üstlenmesini önerdi. Türkiye, askeri 
güce dayanarak bölgede "borusunu öt
türmeli" dedi. Arkasından Türkiye'nin 
İsrail'le işbirliği yapması için bir kam
panya açıldı. Bunun ilk açık adımı, İs
tanbul'da yapılması planlanmış olan 
"Uluslararası Güvenlik Konseyi" semi
neri idi. Burada Türkiye'nin İsrail'le as
keri işbirliği yapmasının gereği üzerin
de duruluyordu. Daha sonra ise bu se
miner Lizbon'a alındı. 

Lizbon toplantısında, konuşmacı
lar, Türkiye ile İsrail arasında sıkı bir 
askeri işbirliği yapılmasını, NATO'nun 
İsrail ile stratejik bağlantı içine girme
sini ve hatta İsrail'in NATO'ya alınma
sını önerdiler. Bu toplantının, ABD ve 
öteki NA TO b~şlarının bilgisi altında 
ve belli hazırlıklardan sonra yapıldığı 
açık. Bu, Ortadoğu'da Türkiye, İsrail, 
Suudi Arabistan ve öteki gerici rejimle
ri içine alacak yeni bir pakt oluşturma 
çabalarının bir parçası. Aynı zamanda, 
İsrail'i NATO'ya alma planlarının açı
ğa vuruluşu. 

ABD'nin, Evren-özal çetesini, İsrail 
ile "iyi ilişkiler" içine yöneltmek için 
öteden beri çaba harcadığı bilinmeyen 
birşey değil. Nitekim bu çabalar son 
aylarda meyvelerini vermeye başladı. 
Tam da SİA pazarlıklarının yapıldığı 
bir sırada Halefoğlu'nun İsrail Dışişleri 
Bakanı İzak Şamir'le resmi görüşmeyi 
kabul etmesi ilginçti. Uzun yıllardır 
hiçbir Türk hükümeti bunu göze ala-

Riya Azadi 

mamıştı. Bu olay da, Evren-özal çe
tesinin, bir avuç dolar karşılığında ve 
tekstil ihracatçıları gibi bir avuç hol
dingçinin ceplerinin dolması için göze 
alamıyacağı tavizin ve alçaklığın olma
dığını gösteriyor. 

Sözkonusu görüşme, İsrail'in Tu
nus'a karşı giriştiği eşkiyaca eylem ne
deniyle iptal edildi. Siyonist saldırgan
lara karşı tüm dünyada nefretin yüksel
diği bir aşamada, Türk hükümeti görüş
meyi göze alamadı ve Araplardan sem
pati toplamak için yeni bir ikiyüzlülük 
örneği verdi. Ancak, yol bir kez açıl
mıştır. Bugün değilse yarın bu görüş
meler yapılacatır. 

ABD, bu pazarlıkla ilgili olarak da, 
palyaço Özal'ın hükümetine belki üç
beş kuruş daha fazla vermeyi kabul 
edecek, belki onu bile etmiyecek; ama 
sonunda, ona tüm isteklerini dikte et
tireceği açık. Efendiler uşakların ya
kınmalarına aldırmıyorlar bile. Onların 
çapını biliyorlar, aynen, tüm yakınma 
ve sızlanmalarına rağmen efendisinin 
kapısı önünden ayrılmayı göze alamı
yan bir köpek gibi. 

Evren-özal ekibi her geçen gün ül
keyi biraz daha batağa götürüyorlar. 
Böylesine uşak ve iğrenç bir yönetim 
Türk halkı için de Kürt halkı için de 
utanç vericidir. Onların ve benzerleri
nin yönetimi başlarına yıkılmadıkça 
Türkiye ve Kürdistan emperyalistlerin 
av alanı, çiftliği gibi kullanılmaya de
vam edecektir. 

i SRAiL ••• 

(Baş tarafı 3. sayfada) 

ön saflarında yer almaları, bu nedenle 
şaşırtıcı değildir. Bu da onların Nazi
lerle bir başka ortak noktasıdır.. 

Bu nedenledir ki siyonistler, fa
şizme karşı zafer kazanan Kızılordu'
nun ileri yürüyüşüyle milyonlarca ya
hudinin hayatının kurtulduğu gerçeği
ni görmezden geliyorlarlar. 

Bugün İsrail'i yönetenler siyonist
lerdir. Ama elbet, İsrail halkının tü
mü siyonist değil. Bu halk içinde ile
rici, barışsever güçler var. İsrail 'in 
bilinçli emekçileri, demokrat ve ilerici 
insanlar siyonistlerin gerici politikası
na, saldırgan ve yayılınacı tutumuna 
karşı yiğitçe direniyorlar. 

İDAMVE 
iŞKENCELERE SON 

POLİTİK 
TUTUKLDLARA 

ÖZGÜRLüK! 
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Riya Azadi 
Rôpel ıs 

Cağr• 
• 

(Baş tarafı 8. sayfada) 

ketinin arkasında ya komünizmi ve Sovyetler Birliği'ni, ya 

da CIA ve ABD'ni görme gibi yanlış bir önyargıdan kendi· 

lerini kurtarmaları gerekir. Perdenin arkasında hep yabancı 

eller arama çabasının yerine, olayların gerçek kaynaklarına 

inildiği, Kürdistan'ı bölüşen sözkonusu devletlerin politika

ları ve uygulamaları iyi incelendiği zaman objektif ve sağlıklı 

bir tahlil yapılabilir. 
Bir çok kez, sorunu başkalarıyla tartıştığımızda, bize, 

Birleşmiş Milletler örgütünün ve üye devletlerin, başka ül

kelerin içişlerine karışmaktan çekindikleri gerekçe ola

rak gösterildi. Ancak, nesnel durum gerektirdiği zaman, 

Birleşmiş Milletler'in ve üye devletlerin bu gerekçeyi bir 

yana koyduklarını gösteren çok sayıda örnek var. Kore, 

Kongo, Kıbrıs, Filistin, ispanya, lrlanda, Güney Afrika, 

Kamboçya ve Batı Sahra bu örneklerden yalnızca birkaçı. 

Kürt sorununun da bundan böyle ele alınmaması için hiç 

bir neden görmüyoruz. 

çağrıda bulunuyoruz. Bölünmüş ve baskı altındaki ulusumu

za karşı geçmişten beri sürdürülen ağır baskı ve haksızlığa 

son verilmesi için, sizin, halkımızı savunmadaaktif ve karar

lı bir tutum takınarak, Kürt halkının temsilcilerinin Birleş

miş Milletler örgütünün ve onun büro ve komitelerinin ça

lışmalarına katılabilmeleri, kendi davalarını düzenli biçim

de sunup savunabilmeleri için olanaklar ve kanallar oluş

turarak Birleşmiş Milletierin ideal ve amaçlarına uygun so

mut çabalar göstermenizi bekliyoruz. 

Kemal Burkay 
Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi 

Genel Sekreter 

Biz Kürt halkının temsilcileri, tarihi önemi olan bu top

lantı nedeniyle, Birleşmiş Milletler Örgütüne, ve onun temel 

sözleşmesinin saygın prensiplerini yüksekte tutan sizlere 

Celal Talabani 
Kürdistan Yurtsever Birliği 

(Irak) 
Genel Sekreter 

BU DEVLET •. 
(Baş tarafı 1. sayfada) 

lıyor. Sefalet ve salgın hastalıklar artar

ken sağlık hizmetleri için ayrılan para, 
hemen hemen yarı-yarıya düşerek 

% 2'ye indi. 
Eğitim, özellikle de üniversite eğitimi, 

gı"derek yoksullara, emekçi/ere kapısını 

kapatıyor. Okumak zengin işi oldu. O

kul giderlerini, harçları karşılamak yok
sul çocukları için olanaksız. Yurtlarda 
yer bulunmuyor. Vniversite kontejan
ları daha da daraltılıyor. Bir de, faşist 
rejimin mutemet adamları , üniversite
lerde ve diğer okullarda ilerici öğrenci

leri, demokrat öğretim üyelerini habire 
kıyıyorlar. Okullar kışla/ara dönüştü

rüldü. 
Grevler yapılamıyor, toplu sözleş

me hakkı kullanılamıyor. işverenler 

memnun; onlar kasalarmı dolduruyor
lar. 

Enflasyonla, vergilerle, zamlarla 

halk tam bir açlığa itildi. Ama emper
yalistlerin hem borçları ödeniyor, hem 

de yüksek, yağlı faizleri. Onlar bir ve

rip üç, dört alıyorlar. IMF ve öteki em
peryalist mali kuruluşlar memnun. 

Yatırımlar durdu, işsizlik 6 milyona 
tırmanıyor; ama trilyonlar F-16 savaş 
uçakları için ayrılıyor. ABD silah 

tröstleri memnun; rüşvetçi generaller 

ve öteki işbirlikçi/er, yağmadan pay a
lanlar memnun. 

Bu devletin halkın olmadığı, emper

yalistlerin ve onların bir avuç işbir

likçisinin olduğu, onların hesabına ça
lıştığı açık değil mi? 

Bu sömürgeci, faşist bir devlettir. 

Onun, işlevi, halkın ve ülkenin so
yulmasına bekçilik etmek, halkın di

renmesini kırmaktır. 
Onun içindir ki sömürünün bir bölü

mü emperyalistlerin ve onların yerli 
işbirlikçi/erinin, bir avuç holdingeinin 

cebine akarken, bir bölümü de düzeni 

korumada harcanıyor. Sömürgeci-faşist 
rejim durmadan silah/anıyor, yeni zin
danlar yapılıyor. 

Ordu ve polisin Kürdistan 'daki ey

lemlerine büyük paralar harcanıyor. 

Buraya gönderilen subay ve polislere 
iki-üç kat fazla para ödeniyor. Ama 

bunlara ek olarak, şimdi yeni fonlar 
ayrılıyor. Son olarak 60 milyar lira 

"Doğu 'nun güvenliği için" ayrıldı. Bu
nunla Kürdistan 'ı bölen sınırlar daha 
da tahkim edilecek. Yeni tel örgüler, 

maymlar döşenecek; kızılötesi ışınla

rıyla çalışan dürbünler, otomatik si
lahlar alınacak. 

Evren-özal çetesi, · son günlerde, 

bütçenin dışında harcan mak, yani gizli 

ve yıkıcı işlerde kullanılmak üzere 60 

milyarlık bir fon daha ayırmayı planla

dı. Bununla, ilerici, yurtsever güçlere 
karşı, yurt içinde ve dışında yeni pro
vakasyonlar tertipliyecek/eri açık. 

Bu devlet bir eliyle halkı soyarken, 
öbür eliyle silahı halkın göksüne daya
tan tipik bir haydut gibidir. 

Halklarımız ancak bu zorbalık aygı
tını parçalıyarak, onun ordusunu, polisi

ni, mahkemesini darmadağın ederek, 

zindanını yıkarak zulüm ve sömürüden 
kurtulabilirler. Halk kendi devletine 
ancak böyle ulaşır. 

NiYAZi .. 
(Baş tarafı 2. sayfada) 

yurtsever, demokrak tutukluların di
rencini kırmak, onları bölmek, ajan 
provakatörleri dışarı çıkarmak için 
çıkarıldı. 

Niyazi Rünyarnin bütün bunları ne
reden bilecek. O ve onun gibiler zaten 
bu işleri anladıkları zaman çok şey de
ğişecek. 

JE HAT / Batı Berlin 

BiR USTA YI Yi TiRDiK 
(Baş tarafı 7. sayfada) 

Bugün kendi anayurdunda ağır bir ulu
sal zulüm ve sömürü altında olan 20 
milyonu aşkın halkımız, özgürlüğe ve 
sosyalizme ulaştığı zaman her yönden 
gelişip serpilecektir. Zincire vurulmuş, 
yok edilmeye çalışılan dil ve kültür 
çok daha zengin, güçlü örnekler vere· 
cektir. 

Qanate Kurdoonun ölümüyle Parti
miz aynı zamanda seçkin bir dostunu 
yitirdi. O, Paritmizin 10. Kuruluş Yıl
dönümü toplantısına gönderdiği mesa
jında şöyle diyordu: 

"Değerli yoldaşlar, hastalığım ne
deniyle toplantınıza gelemiyorum. Yü
rekten, kardeşçe, komünist selamlan
mı yolluyorum, toplantınızın başarılı 

geçmesini, üyelerinizin tüm sorunlarda 
ve kararlarda tek yürek, tek ses olma
sını, Partinizin çalışmasını ilerietecek 
kararlar atmanızı diliyorum; öyle ki, 
Kürt ve Türk işçi ve köylülerinin dost
luğu ve işbirliği yolunda, onların Türk 
faşizmine ve Amerikan emperyalizmi
ne karşı Kürt ve Türklerin federatif 
cumhuriyetini kurmak için verdikleri 
savaşta paritnizin sesi dünyadaki ilerici 
parti ve örgütlerin arasında daha da 
yükselsin o o. 

Qanate Kurdo da Cigerxwin gibi, 
öldüğü ana kadar, ağır hastalığına da 
aldırmaksızın çalıştı, ürün verdi, tutsak 
halkımızın özgürlüğü için savaştı. O, 
Kürt halkının tarihinde ölümsüz bir ad 
bıraktı. Halkımız bu adı yaşatacak. 

Partimiz bu değerli dostu unutma
yacak, onun eserlerini yaşatacak. 

Kürdistan'da Faşist 
Baskılara Son, 

Sürgünler 
Durdurulsun! 
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Rupel 16 RiyaAzadi 

IRKCILIK VE GÜNEY AFRiKA GERCEGi • • 

1970'li yıllara doğru Salıra'nın gü
neyi ulusal ve sınıfsal mücadelenin a· 
ğırlık merkezlerinden biri haline geldi. 
Burada, emperyalizme ve sömürgeci
liğe karşı halkların ulusal ve sosyal 
kurtuluşu büyük bir önem kazandı. 
Portekiz'in sömürgeleri olan Mozambik 
ve Angola'nın, Gine-Bisau'nun bağım
sızlıklarına ulaşmaları ve Zimbabve'nin 
kurtuluşu ile Afrika'da bağımsız dev
letlerin sayısı 50'ye ulaştı. Bu, Birleş
miş milletiere üye ülkelerin yaklaşık 
üçte biri demektir. Sömürgecilik çem
berini kıran bu ülkelerin önemli bir 
bölümü ilerici yönde gelişmeler gös
teriyor. 

Güney Afrika, uluslararası düzeyde 
kendine özgü bir yer tutuyor. Afrika 
kıtasında sömügeci sistem yıkılıp yeri
ne genç devletler kurulurken, bu ülke
de ırçı, sömürgeci bir rejim, bütün ca
navarlığı ile varlığını sürdürüyor. Bu
nun çeşitli nedenleri var. 

Birleşmiş Milletler örgütü, 1960 yı
lında, Güney Afrika'daki ırkçı beyaz 
azınlık rejiminin tutumunu mahküm e
den ve yerli siyah halka eşit haklar ta
nınmasını isteyen bir karar aldı. An
cak, ırkçı rejim buna aldırmadı. O, 
baskı ve zulmü arttırarak sürdürüyor. 
Aynı zamanda, 1966'dan bu yana Na
mibya'yı da işgal altında tutuyor. ve 
zaman zaman Angola ve öteki komşu 
ülkelere saldırıyor. O, Birleşmiş Mil
letler'in, 1978 yılında aldığı, Namib
ya'daki işgale son verilmesi kararına 
da uymadı. 

Irkçı rejimin tüm bu baskı ve zorba
lığı, uluslararası düzeyde, Güney Afri
ka ve Namibya halkıyla geniş bir daya
nışmanın doğmasına yol açtı. 

Güney Afrika emperyalist güçler i
çin, ekonomik, politik ve askeri ba
kımdan son derece önemli bir yerdir. 
Onlar, bu ülkenin elden çıkmaması i
çin elden geleni yapıyorlar. 

Irkçı rejim bir bütün olarak bölge 
barışını tehdit ediyor. Komşu ülke
lerdeki ilerci hareketlerin boğulması 
için emperyalizmin bir ileri karakolu 
rolünü oynuyor. 

Yine ırkçı rejim, Güney Afrika'da 
ırk esasını öne çıkarıp kara derili hal
ka amansızca bir baskı politikası uygu
lamakta, onların insan hak ve özgürlük
lerini ayaklar altına almaktadır. 

Güney Afrika'nın diğer önemli bir 
yanı, ekonomik ve askeri bakımdan 
merkezi bir deniz yolu kavşağında bu
lunmasıdır. Bu da emperyalistlerin 
Güney Afrika'ya ilgisini ve ırkçı rejime 
desteğini arttırıyor. 

Stratejik Madenler ve 
Emperyalist Şirketler 

Güney Afrika yeraltı ve yerüstü zen
ginlikleri bakımından dünyanın sayılı 

zengin ulkelerinden biri. Dünyada elde 
edilen platinin yüzde 86'sı buradan çı
kıyor. Yine kromun yüzde 83'ü, altı
nın yüzde 49'u, manganın yüzde 48'i 
de Güney Afrika'da elde ediliyor. 
Burası ABD'nin çok önemli bir ham
madde kaynağı. ABD ekonomisi ken
dine gerekli kromun yüzde 30'unu, 
platinin yüzde 48'ini bu ülkeden sağlı
yor. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET), örneğin 1978 yılı için, kendi
sine gerekli kömürün dörtte birini Gü
ney Afrika'dan almıştı. Almanya, ken
disine gerekli kromun yüzde 50'sini, 
uranyumun yüzde 40'ını, altının yüzde 
15'ini buradan elde ediyor. 

Emperyalistlerin bu ülkede önemli 
yatırımları var. Son yıllarda bu yatı
rımlar azalmadı, tersine hızla arttı. 
1971-1976 yılları arasında ABD'nin 
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ya
tırımları yüzde 93, Federal Almanya'
nın yüzde 138, İngiltere'ninki ise yüz
de 73 oranında arttı. ABD'nin 1976 
yılında bu ülkeye yatırımı 1 milyar 
660 milyon dolardı. 1980 yılında 
Federal Alman tröstlerinin buradaki 
yatırımı 4 milyar DM idi. 1984 yılında 
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1068 
yabancı firmanın olduğu saptanmıştır. 
Bunlardan üçte biri İngiliz, dörtte bi
ri ABD, dörtte biri de Federal Alman 
firmalarıdır. Bunlardan birkaçının kar 
ortalaması şöyle: 

3 firmanın karı % 20'den aşağı 
9 tl %22 ile %40 arası 
9 %41 ile %60 11 

ll tl %61 ile %100 ll 
5 tl % 300'ün üzerinde. 

Böylece, bu zengin ülkenin kaynak
ları emperyalistler tarafından yağmala
nıyor ve kaymağın bir bölümünü de ırk
çı beyaz azıntık yiyor, lüks içinde yaşı
yor. Ama ülkenin gerçek sahibi siyah 
halk sefaJet içinde ve ağır bir baskı al
tında, kuşatılmış bölgelerde, getolar
da yaşıyor .. 

Siyahlar için bir meslek sahibi ol
mak bile hayaldir. 1979 yılı rakamları
na göre, beyazlar arasında kalifiye işçi
lerin oranı% 71 iken, bu oran siyahlar
da % 2.2 dir. Yine beyaz işçilerin orta
lama ücreti, siyah işçilerin ortalama üc
retinin 4,5 katıdır. 

lrkçı Rejimin Doguşu 
ve Uygulamaları 

Güney Afrika 17. Yüzyılda Hollan
da ve Almanya'dan gelen beyazlar ta
rafından işgal edildi. ülkenin en ve
rimli toprakları onların eline geçti. 
19. Yüzyılda İngilizler Güney Afri
ka'nın bir bölümünü işgal ettiler ve 
bu, Hollandalılarla onlar arasında sa
vaşlara neden oldu. Sonunda 31 

XEBATKAR 

Mayıs 1910'da Güney Afrika Birliği 
kuruldu. Birliğin yönetimini İngiliz
ler ve Hollandalılar oluşturdu. ülke 
giderek bir İngiliz mandası durumu· 
na geldi. 

1961 yılında Güney Afrika Birli
ği İngiliz yönetiminden ayrıldı ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti adını aldı. 
Ancak yönetim, emperyalistlerle sıkı 
işbirliği içindeki ırkçı beyaz azınlığın 
elinde kaldı. 

1913 yılında çıkarılan bir yasa ile 
Güney Afrika Birliği topraklarının 
% 13'ü siyahlara, % 87'si ise beyazlara 
bırakılmıştı. Siyahlara bırakılan kesim 
ise ülkenin en verimsiz, çorak toprakla
rı idi. Bu toprağı da tlyurtluklartl ola
rak ayırıp siyahları kabileler halinde o
ralara yerleştirdiler. 

1924 yılında Ulusal Parti'nin iktida
rı alması ile ırkçı politika daha da pe
kiştirildi. örneğin işyerleri önce be
yazlara veriliyor, çalışma ve ücret ko
şullarının iyi olduğu yerler onlara ay
rılıyor. Arta kalan ağır ve düşük ücretli 
işler ise siyahların. 

1948 yılında Ulusal Parti bir daha 
iktidara geçti. Bu kez, beyaz nüfus i
çindeki ılımlı güçler tümüyle tasfiye 
edilerek, iktidar bir bütün olarak em
peryalizmin maşası durumundaki en 
ırkçı ve barbar güçlerin eline geçti. 
Bir dizi yeni baskı yasası çıkarıldı, si
yah halkın tüm hakları elinden alındı. 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin nü
fusu beyazlar, siyahlar, melezler ve As
ya'dan gelenler -daha çok da Hintli
ler- diye dörde ayrılıyor. Bunların 
hangi işi yapacakları, hangi okula gide
cekleri, seçme ve seçilme hakları vb. 
tüm hakları ırkçı rejimin keyfine göre 
çıkarılan kanunlara göre ayarlanıyor. 
1923 yılında çıkarılan bir yasa ile, be
yazların bulunduğu bölgede çalışma 
izni olan siyahlar, bu bölgelerde oluş
turulan ve geto denilen özel yerlere 
dolduruldular. Bu getolardaki öğrenim 
çağında olan siyahların % 60'ı okula 
gidemiyor. 400 beyaza bir doktor dü
şerken, 44 000 siyaha ancak bir dok
tor düşüyor. Yılda her 1000 beyaz ço
cuktan 27'si ölürken, bu oran siyahlar
da 200'dür. Bir beyaz çocuğa düşen 
pay (ekonomik olarak), bir siyah ço
cuğa düşenin 10 katıdır. 

Ekonomik alanda olduğu gibi, poli
tik alanda siyah halka yapılanlar da gü
nümüzün yüz karası ve insanlık onuru i
le bağdaşmayacak şeylerdir. 

Toplumsal nüfusun % 73'ünü, yani 
hemen hemen dörtte üçünü oluşturan 
siyah halkın seçme ve seçilme hakları 
yoktur. Siyah halkın başlıca örgütle
ri olan ve 1912'de kurulan Afrika U
lusal Konseyi ile 1921 'de kurulan Gü
ney Afrika Komünist Partisi yasaklan-

(Devamı 13. sayfada) 
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